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   Доброго дня, читачу! Вітає 

вас новий редактор самвида-

ву «Об’єктив». Перед вами 

постає нова, трохи відремон-

тована студентська газета. 

    Редакція вирішила систе-

матизувати матеріали у ви-

данні і зробити її більш ціка-

вою для читачів. Тут ви поба-

чите старі рубрики (Хроно, 

Шо, Пригоди, Новини), а та-

кож деякі нові розділи:  

Sportinglife, Студент, Expec-

tations (афіша), «За» і 

«проти» (Versus). 

   Також газета виходитиме у 

новому форматі. Тепер це не 

просто стіннівка, а компакт-

не видання, яке можна вільно 

взяти і прочитати. Сподіва-

юсь, такі пертурбації у колек-

тиві стануть лише «плюсом» 

у подальшому функціонуван-

ні «Об’єктиву».  

     Про що цей номер? Зви-

чайно, про враження і студе-

нтське бачення Дня міста у 

рубриці VERSUS. Також ми 

доторкнемося до проблем 

життя у гуртожитку, та 

останніх подій, які стали в 

університеті та загалом у 

Херсоні. 

    Наші автори поділяться 

власним баченням на деякі 

питання у рубриці 

«Суб’єктив».  

    У спортогляді ви дізнає-

тесь про останні події зі світу 

спорту та чи маємо ми чемпі-

она світу з формули-1 2011. 

     На останній сторінці ви 

довідаєтеся, які події можна 

і треба відвідати у найближ-

чі дні. 

     Запрошуємо до співпраці 

усіх, кому є що сказати сту-

дентській аудиторії. Ваші 

тексти, фото, критичні заува-

ження і побажання надсилай-

те на нашу адресу:  

dick@football.ua 
     Читайте нас, залишайтеся 

з нами. Давайте ставати кра-

щими разом! 

Олег Треш та Петро Угар 

Цербер-комендант 

Вы до сих пор боитесь ко-

менданта? Тогда мы идем к 

вам! Общежитие - сложная, но 

интересная штука, которая 

приучит вас спать чутко, слу-

шая каждый звук (в данном 

случае утрешний голос комен-

данта Владимировны), приучит 

к порядку (умение 

прятать грязную 

посуду) и, конеч-

но же, смышлено-

сти. 

Каждое раннее, 

тяжелое утро ко-

менданты каждого 

общежития дела-

ют обход и делают море заме-

чаний. не пугайтесь если вы 

откроете уже дверь, а комен-

дант все еще будет в нее сту-

чать (это такой метод пробу-

дить ваше внимание).   Не важ-

но, спишь ты или нет – кровать 

должна быть застеленной. Ес-

ли вы не успели помыть посу-

ду - запаситесь плотными зана-

весками и  вместительным по-

доконником (дабы избежать 

пронзительного вопля, спрячь-

те немытое имущество на 

окошко). Отойдя ото сна (до 

прихода проверки) приготовь-

те пару-тройку конфет и уго-

стите утреннюю гостью! Если 

кто-то не отключил плиту, а 

влетает за это вам, лучше со-

глашайтесь и ни в коем 

случае не говорите 

«это не я»! Иначе бли-

жайшие 20 минут вы 

будете выслушать лек-

цию, которая  включит 

в себя все: начиная от 

правил внутреннего 

распорядка до пользо-

вания балконной дверью. Не 

спорьте с этой милой женщи-

ной.  

На самом деле это их имидж. 

Вообще они добрые и, как ни 

странно, люди. К которым есть 

индивидуальный подход. Боль-

ше улыбайтесь им и обязатель-

но узнайте, какие у этой милой 

женщины любимые конфетки.  

 

Яна Фокина 

 Звание дали, а финансирование? 

    В последние дни августа стало известно: во-

кально-хоровой коллектив нашего института по-

лучил звание Народного. Этого ждали многие и 

шли к высокому званию долго. Прежде всего 

искренне поздравим руководителя хора — Гали-

ну Михайловну Гук, ее воспитанников, наших 

студентов, весь коллектив ИФЖ, пожелаем но-

вых песен, интересных выступлений, благодар-

ных слушателей, новых талантливых учеников. 

Ведь наш хор уже давно стал визиткой института 

и  своеобразной рекламой ИФЖ на Херсонщине 

и даже Украине.  

    Народный хор – звучит серьезно. Обидно, что 

несерьезно подходит к этому руководство Мини-

стерства культуры и туризма Украины. Звание 

дали, а финансирование — нет?  Последняя но-

вость от наших студенческих профогров 

―порадовала‖: платья новые для хора будут шить 

за наш счет, потому нужно сдать дополнитель-

ную сумму в студенческий фонд. Мы не против 

хора, но почему снова самофинансирование?  

dick@football.ua 



JAZZ на Суворова 
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   Я пишу музику для людей, я хочу, 

щоб вони відчували те саме, що і я, 

та отримували від цього задоволен-

ня. 

Рей Чарльз 

    Саме під таким девізом пройшов 

другий фестиваль «Джаз на Суворо-

ва». На спів музичних інструментів 

зібралось багато людей різного віку та 

вподобань. Навіть любителів елект-

ронної музики та «блатняку» не зали-

шила байдужими справжня жива музи-

ка. Джазмени з перших нот  зуміли 

запалити душі слухачів та змусили 

серця битись у барабанних ритмах.       

Туди-сюди бігали репортери, фотогра-

фи, оператори, які фіксували на 

пам`яті своїх апаратів найкращі моме-

нти дійства. Для участі у концерті бу-

ло запрошено професіоналів сучасного 

джазу, а саме ансамбль«Dandy», що 

виконували танцювальну музику 60-

тих, дует Тетяни Орлової та Володи-

мира Олексієва «SecretRoom», септет 

«BluesandBlack» та інших.  

     Інструменти в руках музикантів 

грали наче самі по собі, розриваючи 

повітря власними композиціями та 

піснями класичних виконавців. Звуча-

ли кавери на пісні багатьох популяр-

них виконавців, від Л.Армстронга,до 

«Нірвани».   

     Хедлайнером фестивалю став мико-

лаївський гурт «BarbadosBand». Вони 

неодноразово радували своїми запаль-

ними ритмами херсонських слухачів, 

але цього разу перевершили самих 

себе. Чудовий вокал, саксофонні соло, 

клавішні переходи та інші інструменти 

вганяли натовп у стан безмежного ща-

стя та змушували рухатись, як ніколи 

раніше.  

   Згодом на половину вулиці розтягну-

лась танцювальна «змійка», що скла-

далась із любителів джазу. Слухачі ще 

довго не відпускали гурт криками 

«БІС».  

    Також додав позитивного настрою 

не зовсім тверезий чоловік, що танцю-

вав біля сцени. Його рухи 

«перевершили» самого Майкла Джек-

сона: у ті моменти усі камери були 

спрямовані на нього.  

   Як не дивно, захід пройшов без не-

приємних інцидентів, зумовлених ал-

коголем та невихованістю. Неперевер-

шена організація, робота гуртів та зву-

кооператорів подарувала нам один із 

найкращих днів у житті.  

    Будемо сподіватися, що цей щоріч-

ний фестиваль й надалі проводити-

меться, набуватиме нових обертів та 

даруватиме радість від живого вико-

нання такого улюбленого багатьма 

херсонцями джазу. 

Петро Джміль 

Made in Херсон 

 Ти хоча б раз мріяв про дивовижні 

пригоди? Або ж хотів спробувати 

себе в ролі досвідченого детектива? 

А може опинитися біля безкрайньо-

го океану, на якомусь екзотичному 

острові Що ж друже, вихід є – або 

купувати квитки, або звертатися по 

допомогу до магії… магії кіномисте-

цтва! І навіть більше, не обов’язко-

во згадувати про Голівуд. В нашому 

місті теж живе кіно. 
 18 вересня спробували  

―почаклувати‖ чимало херсонців. Точ-

кою зборів стала кіноконцертна зала 

Ювілейна, а приводом кіно-

мистецький захід ―Кіно made in 

Херсон‖. Урочистість була присвячена 

дню народження нашого міста. 

 Сама назва заходу говорить за 

себе – те, що зроблено в Херсоні. Дій-

ство, умовно можна поділити на 7 час-

тин, сюжетів, між якими публіку роз-

важали, піснями і танцями талановиті 

молоді люди. 

1-ший відеоролик знайомив 

присутніх з кінематографом взагалі. 

Як те, що ми з вами бачимо зараз, 

пройшло свій розвиток від кіно німого 

і чорно-білого. 2-гий і 3-тій ―розділи‖ 

присвятили кінокартинам, що були 

зняті в Херсоні за радянських часів. 

Неодноразово згадувався фільм режи-

сера Б. Кволиньова – ―Американ бой‖ 

1992 року, який на 90% був знятий у 

Херсоні. Крім професійних акторів – 

О. Пєскова і В.Гостюхіна (що зіграли 

головні ролі) в епізодах зіграли самі 

херсонці! Зокрема : Б. Чуприна, О. 

Кравець, І. Ковальова, В. Вітюк, О. 

Морозов та інші. Та на цьому шлях 

кіно у Херсон не було загублено. Підт-

вердження цьому - 4-тий сюжет. Вже 

за часів незалежності України, на те-

ренах нашої малої батьківщини, було 

знято чимало картин. Популярний у 

другій половині 90-тих років гурт 

Степ (до речі херсонці) зняли свій пер-

ший кліп не в київському павільйоні, а 

у рідному місті. Нині відомий москов-

ський реп гурт Центр приїжджав на 

берег Чорного моря не просто в гості, 

а теж заради відео кліпу. І нарешті в 

2010 році світ побачила кінокартина 

О, Серебрякова ―Мисливці за карава-

нами‖, епізоди якої були зняті в 

Херсонській області, в с. Чорнобаєвці. 

5-тий і 6-стий сюжети торкнулися те-

ми аматорського кіно. Спочатку відео-

урок від болгарських любителів, а по-

тім три короткометражки учнів школи 

―Кінокімерія‖. Під час перегляду робіт 

талановитих херсонських аматорів у 

залі чувся щирий сміх, подив, мрійли-

ве зітхання… 

 Крапкою заходу став ―пункт ‖ 

№7 - на екрані з’явився Херсон! Люди 

гучно аплодували рідному місту, на-

віть не замислюючись, що аплодують 

самі собі! Бо Херсон – це ―не лише 

кавуни та помідори‖ :)…а й ми з вами! 

 

Lady_cherry_pro 



    14 вересня в Херсонсько-

му державному університе-

ті відбулася конференція 

«День німецької культу-

ри», метою якої було озна-

йомити молодь з німець-

кою культурою, традиція-

ми, звичаями, мистецтвом, 

національною кухнею. 

    Також, планувалось розг-

лянути двосторонні німець-

ко-українські відносини в 

культурно-гуманітарній сфе-

рі. Але чи було все це реалі-

зовано? 

    Розпочалась конференція 

з цікавої вікторини, в якій 

присутнім студентам було 

запропоновано перевірити 

свої знання про Німеччину. 

Ведуча конкурсу ставила 

аудиторії питання, на які 

студенти намагалися дати 

правильні відповіді. Три 

найактивніших учасники 

були нагороджені подарун-

ками (канцелярією, на якій 

красувалася атрибутика Єв-

росоюзу). Після конкурсу в 

аудиторію зайшли гості з 

Німеччини: пан Вінфрід Мо-

рлок, пані Юліана Гербер, 

пан Ульріх Юнка, представ-

ники Євангельського Фрьо-

бельсемінару (м.Кассель) та 

фундації Елізабетферайн 

(м.Марбург).  

    Пан Морлок виступив зі 

стандартною вступною про-

мовою, в якій казав про де-

мократичність ЄС, встанов-

лення свобод і толерантності 

в Європі і про бажання бачи-

ти Україну в Європейському 

Союзі. Після виступу поваж-

ного гостя мікрофон перей-

шов до рук маленької зірки, 

яка заспівала усім відому 

пісню «Капітан» на німець-

кій і російській мовах.  

    Потім студентам повідали 

про місто Кельн, а також 

показали відеоролик про 

Німеччину. Наприкінці сло-

во взяв вищезгаданий Вінф-

рід Морлок, який прочитав 

лекцію про структуру німе-

цької освіти.  

     Підбиваючи підсумки 

конференції, можна сказати, 

що завдання, поставленні 

організаторами, не були пов-

ністю виконані, адже все, що 

могли дізнатися студенти, це 

тільки структуру освіти Ні-

меччини, про яку розповів 

пан Морлок, а також загаль-

новідомі факти про країну, 

які показали на відеоролику. 

А якщо враховувати той 

факт, що студенти з усіх сил 

намагалися не заснути, то 

можна говорити про те, що 

нічого нового вони не дізна-

лися. Але це вже інша про-

блема. Інфантильних студе-

нтів чи організаторів?  

 

Олексій Сімончук 
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Велична Німеччина 

«Залучення молоді до орга-

нів державної влади» - са-

ме такою була тема круг-

лого столу, який пройшов 

22 вересня у ДКТ.   

Головними питаннями бу-

ли : як залучати молодь до 

влади, Які заходи викорис-

товуються для цього, які є 

вже для цього проекти та 

пропозиції. Модератором 

даного форуму був голова 

Молодіжної ради при облде-

ржадміністрації Євген Кри-

ницький. Звичайно, мова 

йшла не про саму владу, а 

про держслужбу у відповід-

них органах і як туди може 

потрапити молодь. 

Одразу учасники розповіли 

про акцію, яка проводилася 

1 вересня, коли студенти 

знаходилися у кріслах місце-

вих посадовців і виконували 

деяку роботу. Про соціальні 

програми та проекти.  

Одразу ж виникла дискусія 

на тему «Чому молода лю-

дина е може потрапити до 

органів державної влади» і 

які на це причини. Звичайно 

про саму владу, як таку май-

же не йшлося. Тільки про 

держслужбу.   

То ж що заважає студенту 

після закінчення ВУЗу знай-

ти роботу, включаючи дер-

жавні установи? По-перше – 

це замкнене коло, у якому 

роботодавець вимагає досвід 

роботи, якого у студента в 

принципі бути не може. По-

друге – повільна текучість 

кадрів у цих установах. Але 

головне – це бажання самої 

молоді. Яке у неї відбиває 

держава. Заробітна платня з 

урахуванням податків майже 

ніколи не перевищує 1000 

гривень. Як правило дуже 

велике навантаження. Не 

зацікавленість самої молоді 

у державотворчому процесі 

та відсутність бажання щось 

змінювати та на щось впли-

вати.  Зараз у органах держа-

вної влади є вакансії, які 

просто не хочуть заповнюва-

ти. Скажу більше – молоді, 

хороші спеціалісти тікають з 

цих установ, через мізерну 

зарплату. Навіть учасники 

заходу не дуже горіли у май-

бутньому працювати у цій 

царині. 

Крім того, державні устано-

ви мінімально інформують 

про те, що вони зацікавлені 

молоддю. Тим паче, що Кри-

ницький підтвердив, що вла-

да дійсно прислуховується 

до молоді і потребує моло-

дих кадрів.  Але одніми обі-

цянками та перспективою 

хороших спеціалістів не за-

манити. Треба вкладати  

гроші і може тоді, щось змі-

ниться. Молоді активні лю-

ди мають реальний шанс 

щось змінити у нашій країні. 

Хоча б починаючи знизу.  

Тому молодь та випускники 

ВУЗів, яка хоче отримати 

роботу, яка хоче щось роби-

ти, змінювати і почати отри-

мувати зарплатню може смі-

ливо йти у державні устано-

ви і питати про вакансії. Тим 

паче, що у кожній установі 

повинні бути 5% вакансій 

для випускників вищих на-

вчальних закладів. Які йдуть 

поза конкурсом.  А ті, хто 

ще тільки навчається мо-

жуть штурмувати студ-

ради , щодо інформації про 

тренінги, програми і проекти 

залучення молоді до органів 

державної влади. 

Олег Ткачук 

Чи хоче молодь у владу? 
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    Саме так можна охарактеризувати 

пісні, які слухає сучасна молодь. Коли 

червонооким підліткам обридає слуха-

ти одноманітний та примітивний 

«клубняк», вони вмикають 

«правільний музон». Для особливо 

«чьоткіх» - це шансон. Для іншої час-

тини реальних пацанів – це більш дос-

тупний російський реп. 

Лише 

краєм 

вуха 

почу-

вши 

гну-

саві 

голо-

си молодих «реперів», які читають під 

монотонні мінусовки без якогось інте-

лектуального навантаження, можна 

почути майже усі теми цієї 

«пацанської лірики». Це: як молоді 

пацани пробивають собі дорогу в жит-

ті, вдаючись до криміналу, як класно 

вживати наркотичні речовини, іноді 

навіть йдеться про місця не дуже від-

далені (як у «дорослому» блатняку), 

про нерозділене кохання і яка колиш-

ня дівчина усе ж таки повія.  

    Кожен поважаючий себе школяр 

або чьоткий студент йде по вулиці з 

телефоном, на якому увімкнено дина-

мік, а з нього ллється «божественні» 

пісні реперів. Вони вважають їх куми-

рами, вдягаються, як вони, наслідують 

їх у всьому.  

    Нове покоління не знає Свіфта та 

Гашека, зате знає Гуфа та Ноггано. 

Вони цитують не Шопенгауера, а Лок-

Дога. Вони вважають доцільною не 

культуру своєї країни, а недо-культуру 

афроамериканців  з мішковитою оде-

жею, матюками та текстами про нар-

котики та злочини.   

    Сумно, що зі свободою слова в 

Україні паралельно легалізована про-

паганда наркотиків, злочинності та 

морального занепаду.  

Олег Треш 

Курну трави я в лагерях 

«Без пива - футболу не іс-

нує»… 

«Вболівай правильно – з пи-

вом ___»… 

   Подобными лозунгами пест-

рят рекламные ролики и плака-

ты. Но ведь это по меньшей 

мере странно – ведь футбол, 

спорт, должен в первую оче-

редь отождествляться со здоро-

вьем. И уж никак не с пивом, 

которое вряд ли можно считать 

символом здорового образа 

жизни. Нам постоянно навязы-

вается стереотип о неразрывной 

связи сего алкогольного напит-

ка с игрой в «ножной мяч». 

Почему? Вопрос риторический, 

ибо очевидна выгодность тако-

го хода, учитывая популярность 

футбола. Гораздо интереснее 

спросить: поче-

му государство 

это позволяет? 

Совершенно 

недалеко от 

Херсонского 

государственно-

го университета 

красуется огро-

мный плакат, на 

котором в виде 

болельщиков 

изображены сотни пивных бу-

тылок… Что и говорить, срав-

нение красноречиво. И после 

этого мы удивляемся детскому 

и подростково-

му алкоголиз-

му, пьяной 

молодѐжи на 

улицах? Мне, 

как болельщи-

це, нередко 

приходится 

слышать: фут-

бол смотришь, 

без пива? Нево-

льно начина-

ешь ощущать некую ущерб-

ность. Усваивается мысль: если 

болеешь – пей. И довершают 

картину футболисты, реклами-

рующие пиво. 

Нам говорят: футбол + пиво = 

круто 

На самом деле: футбол + пиво 

= пьянь и неадекватность 

    Так что решайте сами: быть 

«крутым болелом» или просто 

любить футбол и поддерживать 

свою команду не прибегая к 

помощи алкоголя. 

Слава Томенко 

Пиво та футбол 

    Нещодавно у парку ім.Леніна 

побачила живий оркестр і вели-

ку кількість літніх людей. Це 

був такий собі флешмоб для тих, 

«кому за».  Я навіть не знала, що 

в нас, у Херсоні. є подібні захо-

ди. Саме ця подія змусила мене 

замислитись. Зараз майже у всіх 

соціальних мережах є додаток, 

за допомогою якого ми можемо 

побачити себе в старості, заван-

таживши фото і поглянувши на 

зморшкуватого себе. Але мені 

стало цікаво не як я виглядати-

му, а які в мене будуть переваги. 

І зрозуміла, що їх чимало. 

 - Склероз - хороша хвороба. 

Нічого не болить і кожен день 

зустрічаєш привітних,добрих 

та хороших людей. 

- Вставна щелепа - зате зуби не 

болітимуть. 

- Мудрість 

- Врівноваженість  

- Вагомість 

- Це просто неймовірно велика 

кількість вільного часу. Треба ж 

мати час, щоб перемити всі 

кістки сусідам, сидячи майже 

весь день на лавці. 

- Можна здійснити те, чого не 

робив у молоді роки, наприклад, 

поїхати в навколосвітню подо-

рож. 

    Звичайно, є активні і пасивні 

пенсіонери. Переважна кількість 

чекає «кінця» і згадує, як їм 

добре жилося при комунізмі. 

    Але є й дідусі і бабусі 

«живчики»,  які і молоді дадуть 

«прикурити». Саме на таких 

«живчиків» приємно дивитися. 

    А скільки рекордів було вста-

новлено літніми людьми! Прос-

то неймовірна кількість.  Напри-

клад,  український шахтар  у віці 

75 років підняв 75 тон заліза. 

Роджер Оллсопп став найстар-

шим, хто переплив Ла-Манш у 

свої 70.  

    Сучасна молодь боїться старо-

сті через те, що держава недо-

статньо дбає про літніх, але за-

думайтесь, чи дуже вона зараз за 

вас переймається? Припиніть 

боятися! Адже старість — це не 

кінець, це початок чогось ново-

го, незвіданого та цікавого.  

 

Мачарашвілі Маргарита 

Старість молодими очима 

http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&um=1&hl=ru&client=firefox&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=yEPICx6N0bLOdM:&imgrefurl=http://anons24.com.ua/kiev/anonsy-koncertov/31-krovos
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%80%D1%8D%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B&um=1&hl=ru&client=firefox&sa=N&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=Yw0hcmGL1n_0iM:&imgrefurl=http://www.hip-hop.ru/forum/f
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&hl=ru&client=firefox&hs=td&sa=X&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1024&bih=602&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=aPEgsO7EJJ6DGM:&imgrefurl=http://t-shirts-shop.r
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     Каждый из нас – достойная, 

неповторимая личность с бога-

тым и сложным внутренним 

миром.  Но в купе своей люди 

представляют отвратительней-

шее зрелище. Что в который 

раз и продемонстрировал День 

города.  

Множество интересных акций, 

замечательный концерт, изу-

мительный фейерверк, … Всѐ 

это могло бы доставить огром-

ное удовольствие, если бы 

восприятию не мешали толпы 

пьяной молодѐжи, груды мусо-

ра под ногами и прочие неиз-

менные «атрибуты» массовых 

гуляний.  

Днѐм на улицах города-

именинника царила радостная 

атмосфера. Люди участвовали 

в различных акциях и квестах, 

отовсюду слышался смех, и каждый готов был подружиться с 

первым встречным. Понемногу народ начал подтягиваться к 

набережной. И вот тогда вся неприглядная природа человеческо-

го стада проявила себя во всей красе.  

Перемещаться сквозь это человеческое месиво было 

практически невозможно. Под ноги то и дело подворачивались 

бутылки и прочая тара. Народ понемногу разогревалсяв в пря-

мом и переносным смысле слова. Если поначалу реакция на выс-

тупающих была вялой, то, когда на сцену вышел Кузьма, публи-

ка взорвалась. Необыкновенное умение завести, расшевелить и 

подарить позитив невозможно не отметить. Но недвусмыслен-

ные намѐки и пошлые шуточки не делают чести артисту. Хотя, 

как правило, нравятся публике. . 

          Изюминкой всего гала-концерта стало выступление  груп-

пы «Любэ». Но и на эту бочку мѐда нашла капля дѐгтя. Все в 

одночасье ринулись поближе к сцене, и надо было соблюдать 

чрезвычайную бдительность, чтобы не получить от кого-то лок-

тем в глаз. В вип-ложе тоже было не всѐ гладко. Люди создали 

ужасное столпотворение, через которое было просто невозможно 

пройти. Люди иногда выходили из себя и нелицеприятно выска-

зывались друг о друге.  

          Приятно удивили двое «братков», которые непрестанно 

кричали «браво», «бис» и «Коля, давай». А на одной из душев-

ных песен нежно обнялись со слезами на глазах. Но и не менее 

яркие воспоминания оставило поведение херсонцев.  

         Апогеем всего стало окончание концерта. Под грохот взры-

ваемых фейерверков толпа повалила вверх по склонам, к Танку, 

оставляя после себя вытоптанные склоны, усыпанные мусором.  

       А около него творилось невообразимое. Все маршрутки оса-

ждались десятками жаждущих поскорее добраться домой гуляк. 

Каждый стремился попасть в салон с таким остервенением, слов-

но от этого зависела его жизнь. Со всех сторон слышала нецензу-

рная брань, а дорога, из проезжей части превратившись в 

«перебегавшуюся», была завалена бутылками, бумажками, коро-

бками и залита лужами, источавшими сильный запах спиртного. 

Со вздохом облегчения вывалилась из переполненной маршрут-

ки. В душе боролись два чувства: радости от эмоций, пережитых 

от выступления любимых артистов, и отвращение к стаду чело-

веческому.  

 

Святослава Томенко 

Відзначення 

Дня міста розпочало-

ся з самого ранку 

фестивалем «Рыбный 

пир», який плавно 

перейшов у перший 

щорічний 

«Херсонський ка-

вун». 

Захід нага-

дував просте, сімей-

не свято.  Кожен із 

відвідувачів міг знай-

ти заняття згідно зі 

своїми інтересами. 

Одні – перекусити 

гарячими пельменя-

ми у кафе, інші – 

взяти учать у конкур-

сі з кавунокарвінгу 

( різьблення на каву-

нах фігур та орнаментів) або ж пройти безкоштовний майстер-

клас з цього мистецтва. 

Чоловіки милувалися кавуновими амазонками та 

учасницями бодіарт-шоу «Наша-кавуняша», а жінки – козака-

ми-запрожцями, які поважно походжали серед натовпу. Дітла-

хи із щічками-кавунчиками малювали на спеціальних долош-

ках. А доблесні міліціонери ліниво охороняли від малечі сим-

вол фестивалю - гігантський штучний кавун. 

Бажаючі могли пройти справжній «квест» у дусі 

«рольовиків»: зібрати п’ять наліпок, оббігши п’ять точок у 

центрі міста, і отримати квиток у фан-зону на вечірній гала-

концерт. Як потім виявилося, так званою «фан-зоною» вияви-

лася ділянка, викуплена коло паркану, що зазвичай відділяє 

«віпів» від «плебеїв». 

Традиційний гала-концерт у Парку слави був надзви-

чайно цікавим. Публіка скандувала пісні гуртів «Скрябін» і 

«Любе», Анастасії Приходько і Еріки. 

Херсонська міліція також вирішила активно залучи-

тися до святкування Дня міста і до культури загалом. Люди у 

формі стояли на всіх доріжках у 2 ряди, розділяючи публіку на 

рівні красиві квадратики Більше того, щоб пробратися до са-

мого «парканчику» потрібно було пройти крізь потрійне ото-

чення міліціонерів, на першому з яких, наче в чистилищі, пере-

віряли сумки. Але у всьому цьому був один величезний плюс: 

під ногами не валялися пляшки, адже їх вилучали ще в 

«чистилищі». Вхід із алкогольними напоями був заборонений. 

Херсонці мали честь прослухати привітання Президе-

нта України для і споглядати портрет «вождя» на великому 

екрані. Загалом, склалося враження, що в Україні однопартій-

на система. 

В.В.Сальдо традиційно заспівав для своїх земляків, 

отримавши звання найспівучішого мера, але ж він ще навіть не 

випустив свого диску, на відміну від Леоніда Черновецького. 

Загалом День міста вдався на славу! Ще б пак, свято 

транслювали по Першому національному, а феєрверк був чи 

не найкращим за останні 5 років. 

 

 

Оксана Хлєбус 

День міста 
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    Неодноразово мешканці 

Херсонщини спостерігали за 

жвавими та енергійними 

юнаками та дівчатами, які за 

основу свого дозвілля взяли 

заняття екстремальними ви-

дами спорту, такими як: Пар-

кур,Банджи-джампинг, Скей-

тбординг, Рафтинг, Маунтин-

байк,. Відомо, що вперше 

скейтбординг з’явився у Ка-

ліфорнії внаслідок того, що 

сервери сумували за хвиля-

ми. Перший професійний 

скейтборд вийшов на ринок у 

1963 р., чим і призвів не ли-

ше до так званого фурору, 

але і до міні-буму. 

    Споглядаючи цю неймові-

рну, а подекуди небезпечну 

картину, кожен подумки про-

мовляє «добре, що це не моя 

дитина», або ж навпаки 

«чому ж це не моя дитина». 

Проте слід пам’ятати, що всі 

трюки вимагають досить три-

валих тренувань, зусиль та 

спеціальної підготовки. Для 

цього потрібно щодня хоча б 

по декілька годин проводити 

на спортивному майданчику. 

Звісно, не кожен в силі зрозу-

міти, чому люди самі йдуть 

на «каліцтво» свого тіла. 

Адже під час тренувань, осо-

бливо новачки, травмуються. 

Все починається з синців та 

завершується переломами та 

струсами мозку. Але навіть 

це не зупиняє молодих екст-

рималів. Вони щораз продов-

жують упроваджувати нові 

трюки та відтворювати старі. 

Для цього професіонали 

створюють спеціальні фору-

ми, сайти, групи в соціаль-

них мережах, де можна знай-

ти не лише інформацію про 

перші згадки про скейтбор-

динг, але й продивитися віде-

оролики найбільш неймовір-

них трюків, які протистоять 

законам фізики. Також для 

скейтерів створюють конкур-

си. на яких вони демонстру-

ють вміння і обмінюються 

досвідом. Що ж стимулює 

молодь на такі дії? На це та 

інші питання з ентузіазмом 

відповів 16-ти річний Олег 

Гайдайчук, який займається 

скейтингом протягом 4 

останніх років.  

- Що змушує, на вашу дум-

ку, підлітків займатися цим 

досить небезпечним занят-

тям? 

- На мою думку, підлітки 

мусять розуміти, що в наш 

час спорт — це дійсно кру-

то. Адже, якщо обирати 

між алкоголем, наркотиками 

та сумнівними компаніями, 

то скейтинг — дійсно вдалий 

варіант. 

Звісно, це 

досить 

специфіч-

не занят-

тя, яке 

подекуди 

призво-

дить до 

травму-

вання. 

Мої ба-

тьки 

неодно-

разово 

просили 

мене при-

пинити, 

проте 

навіть це 

не зупинило мене. Я, напри-

клад, вже 4 роки займаюся 

скейтбордингом і неоднора-

зово травмувався. Одного 

разу на мою реабілітацію 

пішло понад 3 місяці, проте 

це мене не зупинило. Зараз 

нам стало дуже важко зна-

ходити місця для наших за-

нять, адже з парків нас про-

ганяють, аргументуючи це 

втручанням в особистий 

простір, а дороги для нас — 

це вже занадто.  

- Чи є у вас кумири, на 

яких потрібно рівнятися? 

- Звісно, як і в кожної свідо-

мої людини в мене є кумири: 

Маллен, Алан «Олли» Гел-

фанд, Расс Ховелл, Брюс Ло-

ган, Стейси Перальта, Том 

Синс. Я вважаю, що на цих 

людей ми просто мусимо 

рівнятися, вони є легендою і 

їхні трюки лишаться в істо-

рії як приклад майбутньому 

поколінню. 

- Що б ви могли побажати 

майбутнім екстрималам? 

- Побажання лише одне – 

ніколи не зупинятися, а йти 

лише до перемоги.  

    Існує досить велика про-

блема, яка заважає нашим 

молодим скейтерам. Вона 

полягає не лише в критиці 

мешканців Херсонщини, 

яким заважає катання в гро-

мадських місцях, а й в бездія-

льності влади, яка не хоче 

допомагати підліткам у виді-

ленні спеціального місця та 

обладнання для катання. Ось 

як коментує цю ситуацію 

Олег: ―Ми неодноразово про-

сили про допомогу, але отри-

мали лише діряву «рампу» та 

зібрання всіх скейтерів на 

відкриття скейтмайданчику у 

підвалі. З цього можна зро-

бити висновок, що ми ні для 

кого нічого не варті…‖. 

   Яким же буде наступний 

крок з боку підлітків та з бо-

ку влади? 

 

Вікторія Колєчко 

Скейтинг як спосіб життя  

Херсонський «Кристал» 

несподівано переміг у 

Хмельницькому місцеве 

«Динамо» з рахунком 0-

2! Голи забивали Габісо-

нія та Мазуренко. Ці 

команди є сусідами у 

турнірній таблиці. Та-

ким чином херсонці вже 

мають 7 очок у своєму 

активі, але все одно  зна-

ходяться у хвості пело-

тону. 

 

Чого не скажеш про ново 

каховську Енергію. Вони 

впевнено перемогли аут-

сайдера СКАД-Ялпуг 3-0 і 

продовжують займати 

другу сходинку. Попереду 

ФК Суми.  

 

Себастіан Феттель впев-

нено переміг у гран-прі 

Сингапуру і на 99,9 від-

сотків гарантував собі 

друге поспіль чемпіонст-

во.  Дженсон Баттон, 

який фінішував другим 

відстає від німця на 124 

бали. Враховуючи, що до 

кінця чемпіонату зали-

шилось 5 гонок, а за пе-

ремогу нараховується 25 

очок можно сміливо ві-

тати Феттеля з чемпіон-

ством. Тепер можуть 

радуватися вболівальни-

ки, які сумували за тими 

часами, коли інший ні-

мець без боротьби на 

супершвидкій машині 

штампував перемоги.  

 

У Національній хокейній 

лізі почалися виставкові 

матчі, де команди підготу-

ються до сезону та переві-

рять своїх новачків.  Пітт-

сбург розбив Міннесоту. 

Феєрили повернувшийся 

на лід після травми  Євген 

Малкін (1 гол + 2 переда-

чі) та новачок вибраний 

на цьогорічному драфті 

під 23 номером Джозеф 

Морроу (1+1). .  

Дайджест 



Бути Джоном Малковичем 

 Дебютна 

стрічка ре-

жисера 

Спайка 

Джонза, що 

вийшла на 

екрани у 

1999 році. 

Актор 

Крейг Шварц влаштовується на но-

ву роботу. Місце роботи доволі див-

не. Воно знаходиться на 7½ поверсі 

і там неможливо випрямитися у пов-

ний зріст. В одній з шаф є двері, що 

ведуть у тіло відомого актора Джо-

на Малковича. Крейг і його колега 

Максін організують бізнес — за 200

$ кожен бажаючий може на 15 хви-

лин побути в тілі самого Малкови-

ча. 

Крейг закохується в яскраву та неза-

лежну Максін, яка так не схожа на 

його дружину. 

 

Hurts 
Еще совсем неда-

вно никто не знал 

про группу Hurts, 

а сегодня они 

фавориты многих 

тысяч меломанов, 

в том числе и 

среди поклонни-

ков synth-pop му-

зыки. Углубляться 

в историю их ус-

пеха не особо 

хочется, тем более, на эту тему все 

уже написано на вики и фанатских 

сайтах – два мальчика записали неско-

лько романтических песен и внезапно 

проснулись популярными (при мощ-

нейшей поддержке боссов из Sony 

Music Entertainment). Однако мне по-

думалось, что в преддверии новых 

концертов Hurts в Питере и Москве, 

нужно пролить немного света на эту 

группу. Это в своем роде феномен, 

который мне хотелось бы по-

нять.Самое главное, что удивляет – 

группа, которая ни разу не играла син-

ти-поп музыку, везде подается именно 

как синти-поп. Достаточно изучить 

историю развития релизов этой груп-

пы в среде таких источников неиссяка-

емой халявы, как торренты, варезы и 

синтемы, а также сайты, описываю-

щие новости синти-поп сцены. Черт, 

даже википедия относит их к synth-

pop. 
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     Дух часу 
Що об'єднує біб-

лейський міф, тера-

кти 11 вересня і 

кредитну систему 

на чолі з центроба-

нком? Брехня, яка 

служить впродовж 

століть поневолен-

ню людства.  

Хто і для чого 

створює релігії?  

Хто стоїть за тера-

ктами 11 вересня?  

Хто і як заробляє на війнах? Чому війна 

з тероризмом може тривати вічно?  

Для чого потрібні ЗМІ та індустрія роз-

ваг?  

Яке майбутнє готує планеті світовий 

уряд? 

Про це та багато іншого можна дізна-

тись з фільму ―Дух часу‖.Фільм "Дух 

часу» (Zeitgeist, Movie) - Перший із серії 

документальних фільмів режисера Піте-

ра Джозефа, був випущений 25 червня 

2007 року.  

2 жовтня 2008 на V щорічному кінофес-

тивалі "Артівіст" (Artivist Film Festival) 

в Лос Анджелесі, Каліфорнія, відбулася 

прем'єра другого фільму серії - "Дух 

часу 2: Додаток" (Zeitgeist: Addendum).  

15 січня 2011, відбулася прем'єра тре-

тього фільму серії - «Дух часу 3: Сліду-

ючий крок» (Zeitgeist: Moving Forward).  

Артем Чех ―Анатомічний атлас‖ 

Ну така собі історія про хлопця Віта-

ліка, який заро-

бив багато біди 

на свою голову. 

з самого дитинс-

тва його цькува-

ли вчителі та 

однолітки, а ба-

тьки зовсім заби-

ли на виховання 

хлопчака. у тако-

му от оточенні 

він і виріс. а ви-

ріс ким: п'яницею, розгільдяем та лі-

нивою жабою. як друзі не намагалися 

витягнути його з болота, ніщо не до-

помагало. пив, курив, нюхав, байдику-

вав, позичав, не віддавав і шлявся де 

попало. так і загнив... 

книга й справді антипод тому, як тре-

ба жити. в якійсь мірі змушує замис-

литися над своєю поведінкою та став-

ленням до життя. були звичайно сміш-

ні моменти, історії та пригоди веселої 

трійці. читалася дуже швидко і легко. 

хоча не скажу, що це найкраща книж-

ка Чеха. 

Таке.  

 Любко Дереш ―Культ‖ 
Пророчу назву дав своєму дебютному 

роману ―Культ‖ мо-

лодий український 

письменник Любко 

Дереш. Згаданий 

текст на початку 

прийдешнього тися-

чоліття набув блис-

кавичного й дуже 

широкого розголосу, 

а його автор миттєво 

став культовим. Дехто з літературних 

критиків одразу охрестив хлопчину 

нашим Ніцше чи Пєлєвіним. Інші, від-

чуваючи всю глибину роману, вперто 

доводили свою ерудованість твер-

дженнями про те, що Любко Дереш – 

то не що інше, як колективний псевдо 

аж кількох видатних письменників 

сучасності (Винничука, наприклад, з 

Андруховичем). Ну не вірилось ніко-

му, що сімнадцятирічний хлопчак з 

маленького містечка під Львовом мо-

же ТАК ПИСАТИ!  

5NIZZA 

Музыка или стиль 

исполнения песен 

группы 5NIZZA 

(Пятница) - это нечто 

трудно поддающееся 

характеристикам или 

определению. В их композициях 

нет фиксированного бита или рит-

ма, куплеты песен располагаются 

в различной тональности. Соеди-

няются и сплетаются в тонкие мо-

тивы по ноткам музыкальные ве-

дущие партии инструмен-

тов.5NIZZA - это модно, это сти-

льно, это круто, это клѐво. Их му-

зыка несѐт в себе заряд дикой эне-

ргии, которая выплѐскивается на 

головы и в уши их поклонников и 

поклонниц. Наиболее близки по 

стилям к музыке, которую играет 

на своих концертах и расположена 

в студийных записях 5NIZZA - это 

рэгги, хаус, акустические гитар-

ные ритм-энд-блюзовые партии. 

http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC&um=1&hl=ru&client=firefox&sa=N&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=75C2ng
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88&um=1&hl=ru&client=firefox&sa=N&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=A2HJ32y9FEmzSM:&imgrefurl=http://uk-ua.facebook.com/pages/%25D0%259
http://www.livelib.ru/book/1000323706
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Перший незалежний  

    1992 став першим для 

багатьох новоутворених 

держав. Зокрема, і для Укра-

їни. Це останній рік одразу 

двох олімпіад, що проходи-

ли в Югославії, Придністро-

в’ї та на Кавказі, сенсаційне 

чемпіонство Данії та обран-

ня Біла Клінтона президен-

том США. 

    Україну одна за одною 

почали визнавати країни 

світу, а та, у свою чергу, 

розпочинала з ними дипло-

матичні відносини.  Накопи-

чення початкового капіталу 

набуло свого апогею. Реке-

ти, ларьки, малинові піджа-

ки. Так звані «разборкі» від-

бувались мало не щодня. 

Кримінал почав зливатися з 

владою, яка просто продава-

ла країну за копійки. Було 

скасовано централізований 

контроль за цінами, а отже 

Україна переходила на рин-

кову економіку.   

Валютою слугував купоно-

карбованець,  який деваль-

вувався з геометричною 

прогресією. 

    Вже у січні на мапі з’яви-

лися Словенія та Хорватія. 

Росія та США підписали 

декларацію про завершення 

«холодної війни». У ПАР 

офіційно відмінили політику 

апартеїду. Було створено 

уряд із представниками усіх 

рас. Тепер темношкірі гро-

мадяни могли ходити по тим 

же дорогам, що й білі, та не 

жити у гетто. Афроамерика-

нці отримали рівні права з 

білими.  

    У Боснії розпочинається 

громадянська війна на між-

релігійному ґрунті, яка три-

ватиме майже 4 роки.  

    У серпні через Багамські 

острови, Флориду і Луїзіану 

пройшов ураган Ендрю, 

який став найбільш руйнів-

ним в історії. Через 13 років 

його «переплюнув» ураган 

Катрина.   

   А у листопаді Біл Клінтон 

став президентом США, 

обійшовши у виборчій гонці  

Дж. Буша старшого. 

  Чехія та Словаччина мирно 

розділилася на 2 країни – 

Чехію та Словаччину.  

   Принц Чарльз та Принцеса 

Діана офіційно розлучилися. 

    Леонід Гайдай знімає 

свою останню картину «На 

Дерибасівській хороша по-

года, на Брайтон-біч знову 

йдуть дощі». 

    Багато «оскарів» бере 

фільм «Мовчання ягнят» з 

Ентоні Хопкінсом у голов-

ній ролі. 

    На стадіоні «Вемблі» 

пройшов пам’ятний концерт 

на честь Фреді Меркьюрі.  

Дебютували Moby і No 

Doubt. А найуспішнішими 

хітами року стали  I Will 

Always Love You та Smells 

Like Teen Spirit Уітні Х’юс-

тон та Нірвани відповідно. 

    Взимку у французькому 

Альбервілі, а влітку в іспан-

ській Барселоні відбулися 

Олімпійські ігри. На цих 

змаганнях вперше і востаннє 

брала участь дивна 

«Об’єднана команда». У неї 

не було ні прапору, ні герба, 

а гімном слугувала «Ода 

радості» Бетховена. Це була 

команда, яка представляла 

пост-радянські країни. 

    На чемпіонаті Європи з 

футболу у Швеції сенсацій-

но перемогла збірна Данії. 

Спочатку повинна була їха-

ти на змагання збірна Юго-

славії, але через санкції їй 

заборонили брати участь у 

турнірі. Данці приїхали на 

чемпіонат просто з відпус-

ток і переграли у фіналі чем-

піонів світу — німців. 

Олег Ткачук 
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Афіша 

  До 9 жовтня триватиме 

фестиваль сучасного мис-

тецтва Tera Futura. На 

ньому можна побачити 

короткометражні фільми, 

вистави та різноманітну 

експериментальну музику. 

  Фестиваль відбувати-

меться на колишній меб-

левій фабриці.  

   У кіноцентрі «Ілюзіон»  з 

23 вересня по 2 жовтня про-

ходить манхетенський фес-

тиваль короткометражних 

фільмів.  

  30 вересня — день бібліо-

тек. Тож відбудеться інте-

рактивний марафон про-

тягом усього дня. Захід 

проходитиме в обласній 

дитячій бібліотеці по вули-

ці Червоностудентській, 

21.  Планують зустрічі з 

письменниками, бібліоте-

карями та керівниками.  

  1 жовтня у нічному клубі 

«Аміго» пройде КАСТИНГ 

у модельний дім «Beauty». 

  5 жовтня  о 18:00 у театрі 

імені М.Куліша відбудеть-

ся конкурс  краси «Міс 

Мельпомена». 

  А з 6 жовтня почнуться 

гастролі Пермського театра 

«У моста» на сцені херсон-

ського обласного. 

  9 жовтня відбудеться фу-

тбольний турнір на честь 

річниці створення УПА.  

Матчі проходитимуть зра-

нку на штучному полі 

ХНТУ. Запрошуються усі, 

хто вміє грати в футбол. 


