
СТУДентський 
самвидав 

№ 6(11) 09.12.11 

 В цьому номері: 
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   Сьогодні у «СТУДіЇ» невеличке свято – 
щось типу новосілля. Адже свіженький 
номер нашого самвидаву вперше розмі-
щений на новому стенді, який з’явився 
завдяки… редколегії «Об’єктиву».  

   Рік ми з 
нашими ко-
легами-
конкурента-
ми вішали 
наші газети 
на один 
стенд і, зда-
ється, всіх 
все влашто-
вувало. Але 

нещодавно виявилося, що наші 
«об’єктивні» друзі невдоволені й обурені 
тим, що ми розміщуємо свою «СТУДіЮ» на 
стенді, зробленому їхніми руками. Причини 
«бучу» очевидні - наші пташенята підросли, 
окрім «Об’єктиву» почав щотижня видава-
тися самвидав спортивного напрямку 
«Сімончук Таймс» (ой, вибачте, «Спорт 
Таймс») і, звісно, для трьох газет одного 
стенду виявилось малувато. 
   Проте ми не стали ображатися й шукати 
правих і винуватих, а вирішили, що й справ-
ді буде краще, якщо у «СТУДіЇ» буде влас-
ний стенд, оформлений на наш смак. Нам 
дуже пощастило – Володимир Павлович 
«дав добро», і тепер ніхто нікого не 
«тіснить». Дякуємо всім, хто сприяв встано-
вленню нового стенду. Тепер «СТУДіЯ» 
зобов’язана стати ще кращою, адже тепер 
вона привертає ще більше уваги! =) 
   P.S.  Наостанок хочеться нагадати, 
що не так важливо, де висить газета, 
на якому стенді. Головне – її зміст. Па-
м’ятайте про це.  

   24-26 листопада в «Ювілейному» проходила виставка-ярмарок 
«Книжковий салон. Абітурієнт-2012». Василь Степанович запро-
сив нас туди для ознайомлення з херсонськими виданнями, зокре-
ма з книгами членів Херсонської спілки письменників, ще й пообіцяв 
знижку зробити на свої видання. Отож я, Жан Руденко, Олексійко 
Сімончук та Олеська Товсточуб у п’ятницю, одразу після пар, руши-
ли на виставку. 
   У холі ККЗ ми зустріли Дашулю Ворону разом з Ксю Апальковою, 
Ірусю Філіппову з Юльчіком Царьовою та Маню Білу з Ксю Капінос. 
Як кажуть, «Мы с Тамарой ходим парой»! Та ось тільки Машунька з 
Ксю були не вдвох, а втрьох: з собацюркою на ім’я Вайт, чудовою 
таксочкою Марії Білої. Чому Вайт, думаю, зрозуміло. 
   Награвшись з Вайтом, ми почали розглядати представлені книжки 
на вітринах, і коли помітили столик, за яким сидів Василь Степано-
вич – одразу підійшли туди. Цей чудовий чоловік дотримав слова: 
знижку зробив не лише на свої видання, а й на видання своїх дру-
зів. Чоловік сказав - чоловік зробив! (цікаво, чи знають про це друзі 
– прим. редакції).  
   Ще трохи походили по залу, погортали книжки і вже збиралися 
уходити, як побачили біля виходу палатку з написом «Херсонський 
державний університет».  Якщо б у нашу голову не прийшла ідея 
прикинутися абітурієнтами, ми не були б справжніми журналістами. 
   «Здравствуйте, мы хотим поступить в ваш университет на журна-
листику. Расскажите нам, пожалуйста, о этой специальности и о 
жизни университета и факультета», - приблизно так ми звернулися 
до дівчини, яка вийшла до нас з палатки. Скажу чесно: ми ледве 
стримували сміх, коли це говорив Льошка.  
   Приблизно такі слова ми почули: «Ну, у нас в университете все 
классно. Мы ходим в клубы, у нас есть «Дебют», это когда пер-
вокурсники показывают... ну… все что могут, там, танцы, пес-
ни. Еще мы ходим в клубы. Студенты ездят на водную базу».  
   -А на факультете как? Кто там преподает? Есть журналисты – 
практики? 
    -Ну, там все хорошие преподаватели. Очень хорошие. У нас 
вообще в университете все отличные преподаватели.  
   -Ну так преподают журналисты?  
   -Ой, я не знаю… Вы зайдите, посмотрите на сайте.  
   Ми поставили їй ще кілька питань, на які, так само, як на поперед-
ні,  не почули чіткої відповіді. Брошурки у них скінчилися, інформа-
цію ми можемо знайти на сайті… Для чого тоді було влаштовувати 
цю виставку, якщо, за словами нашої співбесідниці, в інтернеті мож-
на знайти всю необхідну інформацію? Досі загадка. 

Абітурієнтам не пощастило 
З новим стендом! 

Катерина Пономаренко 

СТУДіЯ 



       Ти мешканець 
гуртожитку при 
ХДУ, полюбляєш 
просипати універ, 
або і взагалі його не 
відвідувати в силу 
своєї суперзайнято-
сті власним відпо-
чинком? Вітаємо – в 
тебе з’явилися реальні шанси 
потрапити до херсонської мілі-
ції!  
   Ви гадаєте, це жарт? Майже всі 
студенти-прогульники після перевір-
ки відвідування університету мешка-
нців гуртожитку, яке провела міліція 
дніпровського району, теж подума-
ли, що це якийсь «прикол» для них 
приготували. Аж ніякий не прикол.  
   Спали собі солодесенько, нікого 
не чіпали, спокійненько на універ 
«забивали», і тут тобі біда така: не 
ходиш в універ – підеш до міліції, 
там з тобою так розберуться, що і 

спати більше не захо-
четься. Повідомляємо: 
починаючи з 8 грудня 
слідкувати за відвіду-
ванням університету 
вже будуть не тільки 
наші викладачі та 
працівники ХДУ, але й 
міліція. Уявіть собі, 

скільки у нас з’явиться студентів під 
слідством, та ще й яким – пошук 
причини пропусків студентів та при-
четних до цього людей (це можуть 
бути зокрема й викладачі, які, за 
словами студентів, їх відпустили). 
    Бідні перелякані студенти і досі 
не розуміють, що з ними трапилося 
– прийшла якась серйозна тітонька і 
заявляє, що вона з дніпровського 
райвідділу, допитується у них про 
причини їхнього прогулу. В гуртожи-
тку враз почалася масова біганина, 
уявіть собі - усіх викликають до рай-
відділу. І всі в один голосок застог-

нали: «За що?». Мабуть, просто мі-
ліціонерам захотілося мило поспіл-
куватися з нашими студентами, які 
підловилися на гарячому.  
   І враз поголовно молоді майстри 
«викручування з будь-яких ситуа-
цій» тяжко захворіли. Причому в усіх 
дуже схожі симптоми – боліла голо-
ва, болів живіт, та ще звідкілясь узя-
вся кашель – ну просто епідемія 
якась страшна покотилася по гурто-
житку. Що ж, тоді будуть наших бід-
них хвореньких лікувати, вже й на 
прийом до лікаря - голови райвідді-
лу - записали, він всіх вилікує шви-
денько. Та бесіда з представниками 
міліції – це ще пів біди для юних 
прогульників. Найкращий «курс ліку-
вання» з ними проводитимуть дека-
ни їхніх спеціальностей в ХДУ. Спо-
діваємося, що все ж таки така про-
філактична робота зі студентами 
університету піде їм на користь, і 
«вилікує» наших «хворобливих». 
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Актуально  
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Продовження. Початок читайте у попередньому номері. 
Саша Капон 

Ботанstyle 
Одеколон - Eau De Cologne 

(EDC). Самый простой вид парфю-
мерии. Его в основном используют 
мужчины. Предназначения такие 
же, как и у туалетной воды, но кон-
центрация ароматических веществ 
меньше. 

Парфюмированный дезодорант 
- Deo Parfum. Парфюмерный про-
дукт, который сочетает в себе свой-
ства парфюмерии и средства лич-
ной гигиены 

 С п р е й  ( S p r a y ,  N a t u r a l 
Spray).Почти неограниченный срок 
годности: жидкость внутри полно-
стью защищена от контакта с возду-
хом. Само слово Spray обозначает 
аэрозоль: флакон заполнен раство-
ром под давлением и при помощи 
газа. Из-за распыления жидкости 
аромат ощущается сразу и полно-
стью, а у обычных духов он прояв-
ляется постепенно, за счет тепла 
человеческого тела. Natural spray — 
пишут на флаконах с пульверизато-
ром. Они не содержат никакого газа, 
распыление происходит за счет са-
мой головки, действующей как пом-
па, но частицы не так мелки. Сего-
дня применяются безвредные для 
окружающей среды газы, значит, 
изделиями с пометкой Spray можно 

пользоваться без опаски. 
 Так же существуют дезодоран-

ты, но они не причисляются к аро-
матам. Это средства ухода за те-
лом. Если на упаковке того или ино-
го средства стоит слово «спорт», 
это означает, что оно предназначе-
но для людей, испытывающих боль-
шие нагрузки в течение дня. В ином 
случае выбирать его не стоит.            

 Дезодорант. Борется с запа-
хом,  маскируя его, но не борется с 
потоотделением. Дезодоранты со-
держат дезинфицирующие и дезо-
дорирующие консерванты, предот-
вращают размноже-
ние бактерий во 
влажной среде на-
шей кожи, поглощают 
естественные запахи 
тела, сменяя их сво-
им запахом, который 
создается с помощью 
спирта и парфюмер-
ной композиции.  
Стоит отметить, что 
дезодоранты лучше всего использо-
вать с тем же запахом, что и пар-
фюм. Минусы: иногда компоненты 
дезодорантов вызывают аллергию 
или раздражение кожи. Но сущест-
вуют гипоаллергенные дезодоранты 

без запаха. 
 Антиперсперант. Не борется с 

запахом, а  уменьшает или вовсе 
блокирует потоотделение, путем 
сужения или полного закрытия про-
токов потовых желез органическими 
солями, блокирующими потоки по-
товых желёз. Антиперсперанты стя-
гивают поры, и это может умень-
шить количество пота в целом. Эф-
фективность антиперспирантов по 
сравнению с действием дезодоран-
тов значительно выше, но антипер-
спирантом злоупотреблять не сто-
ит: потоотделение - естественная 

функция организма, и 
полностью ее блоки-
ровать опасно для 
здоровья.  
 Дезодорант - анти-
перспирант. Три в од-
ном: дезодорирует, 
уничтожает бактерии и 
блокирует потовые 
железы. Является са-
мым эффективным. 

 Как видите, выбор есть ог-
ромный. Но скупив всё с полок 
магазина, не стоит забывать, 
что мыться продолжать нужно, 
и никакие дезодоранты\духи\ 
спреи и т.д. этого не заменят ;) 

Універ проспиш — до міліції потрапиш! 
Аліна Полігешко 
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 УНІВЄРЧИК Катерина Пономаренко 

ХДУ не вистачало відкритого 
простору! 
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   Коли профорг нашої групи оголо-
сила, що терміново треба вибрати 2 
людей, які підуть на семінар із зага-
дковою назвою «Open space», це 
мене насторожило. Особливо підоз-
рілим було те, що цей захід відбува-
тиметься в п’ятницю і суботу, як раз 
тоді, коли студентам треба виконати 
безліч важливих і невідкладних 
справ. 
   Але цікавість взяла верх, я розумі-
ла, що треба обов’язково розгадати, 
що приховує в собі таємниче англо-
мовне словосполучення. Тому через 
деякий час був проголошений вер-
дикт – від нашої групи на семінар 
йдемо я і Жека. Тим більш Капон як 
раз уточнила: «Сказали, що там бу-
де кава-брейк!».  
   Людей набралося дійсно багато. 
Зареєстровані отримали канцеляр-
ський набір (папку, ручку, блокнот, 
брошуру з коротким описом заходу) 
і зайняли свої місця в аудиторії 
№264. Здавалося, що в цю аудито-
рію запхалося пів універу. «Ну нічо-
го, - подумала я, - подивимося, скі-
льки з вас «доживуть» до фініша». 
   І ось, здається, почалось. За сто-
лом навпроти нас сиділи троє: На-
стя Ляднева (власне, фахівець 
профспілкової організації ХДУ, яка 
все це організувала), тендітна руся-
ва жіночка і усміхнений молодий 
чоловік (їх ми ще не знали). Але На-
стя швидко все роз’яснила. Тендітна 
жіночка – це пані Зоряна Борбуле-
вич, з якою ми й провели найкращі й 
найплідніші години п’ятниці і суботи. 
Вона – тренер міжнародного класу, 
член німецького фонду ім.Фрідріха 
Еберта, а від себе додам – напро-
чуд мудра і приємна жінка, від якої 
ми почерпнули багато нової і необ-
хідної для нас інформації. А її супут-
ник – Антон Ємєльянов – виконував 
роль асистента і так само, як Зоря-
на, був нашим старшим товаришем і 
радником протягом цього часу. 
    Поступово стало зрозумілим, що 
формат «Open space» передбачає 
роботу в групах, обговорення про-
блем і створення проектів у так би 
мовити невимушеній обстановці.   
«Ви не зобов’язані!» - часто повто-
рювала пані Зоряна. І дійсно – все 
робилося за власним бажанням сту-
дентів, без жодних примусів. 
   До речі, тема нашого «Open 

space» звучала так: 
«Сучасні інструменти 
підвищення конкуренто-
спроможності молоді 
після закінчення ВНЗ».  
   Цікавим є «розподіл» 
учасників на метеликів і 
джмелів. Перші – це ті, 
хто постійно переміщу-
ється з однієї групи в 
іншу і скрізь «вставляє 
свої 5 копійок». А другі 
сумлінно працюють в 
одній групі, не відволі-
каючись на «чужих». Також є прави-
ло, що діє і для метеликів, і для 
джмеликів. Звучить воно так: «Якщо 
під час обговорення ви усвідомлює-
те, що користі нема ні для вас, ні від 
вас, - скористайтеся законом 2 ніг – 
ідіть в місце більш продуктивне».  
   Кожний небайдужий студент, який 
мав, що сказати, повинен був вста-
ти, написати на аркуші паперу хви-
люючу його тему і озвучити її перед 
аудиторією. І от, Зоряна закінчує 
свою промову, відходить вбік… Пер-
ший пішов! Сміливого студента під-
бадьорюють гучними оплесками 
(так і не зрозуміло, від захвату, чи 
це була іронія). Проте молоді люди 
почали вставати з місць один за 
одним. Вони писали різними почер-
ками теми, говорили, що їх хвилює. 
Нарешті! Нарешті студенти загово-
рили! 
    І одразу ж почалася перша сесія, 
тобто перше обговорення, яке біль-
шість почала з кави. До речі, для 
кави-брейк не було окремого часу. 
Кожний учасник міг підживитися фі-
ліжанкою (тобто пластмасовим ста-
канчиком) кави і печивом, коли йому 
заманеться. Чомусь одразу подума-
лось, що дехто так і проведе всю 
конференцію біля столику. Але на-
віть затяті кавомани не обмежились 
тільки улюбленим напоєм, а встига-
ли й брати активну участь в обгово-
реннях. 
   Результат роботи різних груп був 
документально зафіксований, на 
великому форматі було зазначено: 
ім’я відповідального, а також імена 
тих, хто взяв участь в обговоренні, 
основні тези піднятої теми, резуль-
тати дискусії, поради. Отакі запов-
нені «формуляри» по завершенню 
останньої п’ятничної сесії лежали на 

столі у модераторів. Протягом 15 
хвилин підбили підсумки, і всі вдо-
волені й життєрадісні рушили до 
дому. 
   Аби не тягнути кота за відомо що і 
не повторюватися, скажу, що в су-
боту ми робили практично те ж са-
ме. Здивувало, що незважаючи на 
ранній час початку дискусії (9.00), 
більшість учасників, які «вижили» 
ще з п’ятниці, з’явилися майже вчас-
но. Тоді ми почали знову обговорю-
вати, пити каву, пити каву і обгово-
рювати. Аж поки діло не сягнуло 
свого логічного завершення. 
    Перед тим, як студенти почали 
складати свої остаточні проекти, 
Зоряна Борбулевич розповіла про 
методи планування дій (за форму-
лою SMART), ознайомила студентів 
з алгоритмом планування дій, за 
допомогою якого було легше пропи-
сувати і презентувати проекти.  
     Отже, наприкінці заходу всі сту-
денти, які разом з командою довели 
до кінця свій проект, зробили неве-
личку його презентацію. Як наслідок 
– створення реального проекту  
(поки що без назви), за який відпові-
дальна Настя Ляднева. Він спрямо-
ваний ні на що інше, як підвищення 
конкурентоспроможності ХДУ і стар-
тував уже в понеділок! До речі, якщо 
ви хочете докласти зусиль до ново-
го проекту, звертайтеся в 262гу ау-
диторію (профком університету)!  
   Наша дискусія у тепер вже знайо-
мому форматі «Open space» завер-
шилась напрочуд дружелюбно і як-
що зазвичай в таких випадках ка-
жуть «на позитивній ноті», то я, ма-
буть, скажу з ароматом кави. Наос-
танок модератори Зоряна і Антон 
залишили свої контакти і адреси 
сайтів, які можуть нам знадобитися.  
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Злободенно  
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Ольга Коктомова 

Рожай с СТБ! 

   О том, что в нашем универси-
тете открываются курсы несколь-
ких европейских языков, знали, 
наверное, даже бродячие соба-
ки, которые мимо пробегали. Ка-
залось - вот это народу наберет-
ся: 72 часа, 900 гривен - и ты по-
лучишь элементарную базу раз-
говорного языка.  
   1 декабря объявляют общий 
сбор всех записавшихся. И что 
же мы видим? Ни одной полно-
ценной группы не набралось. 
«Англичан» ещё куда ни шло, а 
французов, немцев и испанцев 
собралось всего по 3-4 человека.  
Группы «сыроватые», но с  5 де-
кабря успешно стартовали пер-
вые занятия. 

   Один из известных каналов 
Украины СТБ организовал новый 
проект. Мы знаем его благодаря 
популярным реалити- и  ток-
шоу,  одним словом -  развлека-
тельным программам. Теперь же 
каналу, видимо, надоело искать 
поющие и танцующие таланты, 
даже сверхъестественными 
способностями уже никого не 
удивишь. СТБ начал «охоту» на 
беременных школьниц, а помога-
ет ему в этом Министерство 
здравоохранения Украины. Шут-
ка? Нет, господа, реальность. 
   Во многие школы Украины уже 
разосланы буклеты и плакаты, в 
которых учениц с благими намере-
ниями СТБ приглашает в передачу. 
Правда, есть одно НО - девушка 
должна быть беременной.  
    Замыслы организаторов шоу вро-
де бы самые благие: помочь девоч-
кам, оказавшемся  в «интересном» 
положении. Юным будущим мамам 
и их родителям обещают помочь 
справиться с непростой ситуацией с 
помощью психологов и т.п. Победи-
тельницами кастинга (а им, кстати,  
должно быть от 15 до 17 лет) ста-
нут шестнадцать участниц из раз-
ных регионов страны, а съемки про-
длятся полгода. 
   Сайт канала СТБ информирует: 
«Каждый новый эпизод расска-
жет уникальную историю из 
жизни будущей мамы: от момен-
та вынашивания малыша до пер-
вых месяцев его жизни. Наши 
камеры фиксируют все: как от-

реагировали на новость о бере-
менности девушки ее близкие, 
как меняются ее отношения с 
отцом ребенка, от чего ей при-
шлось отказаться в связи с по-
ложением, удается ли ей быст-
ро повзрослеть. На съемочной 
площадке обязательно присут-
ствует психолог. Он помогает 
найти выход из сложившихся 
ситуаций, оказывает поддержку 
участникам, не только героине». 
         Многих учителей, телезрите-
лей просто возмутила идея этого 
проекта.  Приведу некоторые выска-
зывания, которые оставляют поль-
зователи на сайте СТБ и различных 
форумах, опуская грубые и бранные 
выражения, но сохраняя оригинал: 
    « Может стоит заняться воспита-
нием таких детей в 16 лет НЕ БЕРЕ-
МЕННЫХ!!!!!!!!!!!!.. чтоб они не бере-
менели до определенного возрас-
та!!!!» 
     « Боюсь, что некоторые неадек-
ватные индивидуумы, которые лю-
бой ценой хотят попасть в ящик, 
будут специально детей делать.» 
    « Прошу Вас! Если у Вас не хва-
тает идей для завоевания аудито-
рии, не делайте себе рейтинги за 
счет тупых, вызывающих, безответ-
ственных шоу!!!!!» 
  «Да я еще совсем молодой папа. 
Мне только 26 лет. Но я прекрасно 
представляю, к чему все это может 
привести – к сотням матерям-
одиночкам по всей стране, безсе-
мейкам!!!!!!!!! Вы пропагандируете, 
что для ребенка не обязателен 
отец, семья, неважно, чтоб родите-
ли и близкие были рядом в этот мо-
мент. Не надо никого и ничего, чтоб 
быть взрослой! – вот главная идея 
ВАШЕГО проекта! Это приведет к 
тому, что сотни дурочек будут наме-
ренно беременеть для участия в 
ШОУ!!!» 
      И писали все эти комментарии 
молодые люди. Почему-то они пони-
мают весь абсурд проекта. А вот 
организаторы - нет, видя в этом 
благо и пользу для молодых мам. 
Но у шоу есть и горячие защитники 
(они, правда, в меньшинстве). 
      Вышесказанные комментарии 
натолкнули на еще несколько мыс-
лей. Участие в кастинге - это стресс. 
А нужен ли он растущему организ-
му, еще и в положении? Задумыва-
лись ли об этом  организаторы и их 

хваленые психологи?  
   Также обязательно найдутся де-
вочки-подростки, которые забереме-
неют ради славы, чтобы   попасть 
«в телевизор». Попадут ли они туда, 
станут ли звездами - неизвестно, а 
вот жизнь себе сломать смогут за-
просто. 
   Интересно, сами организаторы 
хотели бы такой судьбы для своих 
дочерей? Беременность в 16 лет, 
полгода жизни под прицелами ка-
мер и глаз всей Украины…  А дело 
все в рейтинге. Ради него телевизи-
онщики готовы принести любую 
жертву и даже пойти на манипуля-
цию детьми. Но что можно сказать, 
если этот бред покровительствует и 
поддерживает Минздрав нашей 
страны? 

Полиглотов  
в ХГУ маловато... 

Ира  Филиппова 
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Галина Вишневская 

   Диагноз: нарцисс  
ПСІХоз 

Уверенность в себе – та черта 
характера, без которой, пожалуй, в 
современном мире не прожить. Но 
мало кому удается балансировать 
на тонкой ниточке между допусти-
мой ее порцией и самовлюбленно-
стью. Причем порой последнее пе-
рерастает в расстройство личности, 
а это уже психологическое заболе-
вание. «Нарциссизм» – именно та-
кой термин употребляют для опре-
деления исключительной само-
влюбленности человека. Известный 
нам из греческого мифа Нарцисс 
умер от любви к собственному отра-
жению. Чтобы не допустить подоб-
ных последствий, следует вовремя 
«найти и обезвредить» излишнюю 
самоуверенность. 

Распознать потенциального нар-
цисса несложно. Наличие хотя бы 
нескольких симптомов уже указы-
вает на излишнее самолюбование. 
Итак, люди, страдающие нарциссиз-
мом:  

- считают себя лучше других; 
- высокомерны и хвастливы; 
- жаждут постоянного внимания; 
- преувеличивают свои таланты и 

достижения, как, впрочем, и собст-
венную значимость; 

- могут использовать других для 
достижения своих целей; 

- уверены в том, что они 
«особенные», и не всем дано их по-
нять; 

- критику воспринимают «в шты-
ки» и считают свою точку зрения 
единственно верной; 

- завидуют другим, и уверенны в 
том, что все завидуют им. 

Откуда же бе-
рется чуть ли не 
маниакальное са-
м о л ю б о в а н и е ? 
Причины нарцис-
сизма, как и боль-
шинства психологи-
ческих проблем, 
следует искать в 
детстве. Излишнее 
баловство и восхваление ребенка 
родителями либо потребность в 
том,  ч тоб ы их  ч адо  б ыл о 
«особенным», чтобы поддержать 
собственную самооценку – и по-
следствия не заставят себя долго 
ждать. Также самолюбие может раз-
виться в результате игнорирования 
или насилия над ребенком, как фи-
зического, так и психологического. 

Тем не менее, нарцисс нарцисс-
су – рознь! Итак, самовлюбленность 
можно разделить на такие типы: 

1. Таких людей видно издалека. 
Отличительные черты – уверенная 
походка, высоко поднятая голова и 
ровная спина. Они, как правило, все 
время работают над собой, доста-
точно требовательны и, как ни 
странно, самокритичны. Эгоизмом 
эти нарциссики не страдают, до-
вольно приветливы и отзывчивы. 
Люди, за которыми хочется идти. 

2. Второй тип по внешним при-
знакам похож на первый, но для них 
также характерна и лень. Они-то как 
раз и считают себя «особенными», 
и пребывают в полной уверенности 
своей неповторимости. Круг обще-
ния они выбирают согласно со 
своими принципами. Критику вос-
принимают отрицательно. Успеха 

такие люди добива-
ются только лишь 
одержав победу 
над собственной 
ленью. 
3. Третий тип – са-
мый запущенный 
случай. Эти люди 
настолько само-
влюбленные, что 

ставят себя выше всех оценок. От-
личаются сложным характером, 
обидчивы, порой агрессивны, мни-
тельны и упрямы. Во всем и всегда 
считают себя незаменимыми. С ни-
ми очень тяжело находить общий 
язык. Таким людям лишний раз хо-
чется говорить «Будь проще и к те-
бе люди потянутся!» 

В той или иной степени, а само-
влюбленность отталкивает. Люди-
нарциссы чаще вызывают насмешки 
или даже сочувствие, чем впечатле-
ние слишком умного/красивого/
талантливого. Нарциссизм – плохое 
качество и для карьерного роста. 
Повышенная самооценка, уверен-
ность в себе и склонность к домини-
рованию, полезны при продвижении 
по службе и, напротив, вредны на 
вершине власти, поскольку делают 
человека самодовольным тираном.  

Так что, глядя в очередной раз 
на себя в зеркало, не забывайте о 
том, что еще Коперник доказал: мир 
вращается вокруг солнца, а не во-
круг вас. А умеренная самокритич-
ность порой очень даже полезна. 
Всегда есть, куда развиваться, а 
остановившись на месте и засмот-
ревшись на свое отражение, вы рис-
куете повторить участь Нарцисса. 
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Продовжуються університетські 
змагання з різних видів спорту. Вісім 
команд-факультетів ХДУ, а також 
збірна ліцею розіграли між собою 
місце переможця першого кола чем-
піонату з футболу. На зимову пере-
рву у статусі лідера турніру пішли 
студенти фізико-математичного фа-
культету. На відстані однієї перемо-
ги від «математиків» розташовува-
лися відразу 4 збірних – ФПІС, об’є-
днана команда економічного та 
юридичного факультетів та ФТФ. 

Збірна ФФЖ (Red Bull) міцно трима-
ється в середині турнірної таблиці, 
ще маючи чудові шанси на потрап-
ляння у ТОП-5 університетської ліги 
ХДУ.  

Стартувала баскетбольна та во-
лейбольна  університетська ліга се-
ред дівчат та юнаків. Чоловіча во-
лейбольна збірна ФФЖ у стартово-
му турі в запеклій боротьбі поступи-
лася об’єднаній команді ЮФ та 
ФЕМ. Дівоча збірна ФФЖ волейбо-
льний турнір розпочала на мажорній 

ноті, без особливих труднощів пере-
гравши ФКМ. 

 8 грудня почесним 3-м місцем 
завершилася для збірної ФФЖ уні-
версіада з волейболу серед дівчат. 
Зважаючи на досвід останніх років, 
це дійсно вагомий результат для 
нашої команди. 1-ше місце посіли 
дівчата з ФФМІ, а 2 — ФПЗЛТ+ФБГЕ 
(колишній ІПР). 

Про подальший перебіг спортив-
них баталій читайте у наступних 
випусках «Студії». 

Іван Мартинов 

СПОРТогляд Спортивна панорама 
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Даша Вороная 

      Катя Гречка (имя изменено) на поприще офици-
анток уже второй год. За это время она сменила 
4 места работы, среди которых и простые кафе, 
и более-менее солидные рестораны. С Катиным 
немалым стажем ей только книги писать: ужа-
стики типа «Водку всегда не доливают!», 
«Испорченные продукты – миф для повара», де-
тективы «Куда девается 30% заказа?!» и т.п. Мне 
повезло прослушать эти истории во всех под-
робностях, со всеми антирекламами для город-
ских общепитов. 
   Все рассказать – редактор места на полосе пожадни-
чает, а приложение выдавать точно не станет, так что 
вкратце: Учитесь готовить сами, дома! Нет, правда, 
парни ищите девушек, которые умеют готовить. Девуш-
ки – умейте готовить (или парней учите), ибо миф о 
«плюнуть в заказ особо неприятному клиенту» - это 
лишь «приправки», дальше есть коржи поподгорелей... 
   А: Катя, тебя шлепали подвыпившие клиенты по... 
филейной части чуть ниже поясницы? 
   К.Г.: Когда я только начинала работать официанткой 
в кафешке достаточно грустной репутации, то бармен-
ша еще в первые дни посоветовала: «К подозритель-
ным клиентам спиной не поворачивайся». Увы, на мою 
филейную часть так никто и не позарился (смеется). 
   А: Что за подозрительные клиенты? 
   К.Г.: Те, кому водки не доливают. Подвыпившие кли-
енты особой разницы не заметят, а у заведения – эко-
номия, или бармен себе на конец смены отливает. 
   А: Хозяйственный бармен... 
   К.Г.: Неотъемлемая черта при работе с  алкоголем. 
Вот видела в меню коктейлей наименование: «От бар-
мена...», «Фирменный коктейль...» или что-то в этом 
роде? Не советую пробовать – туда скорей всего сли-
ваются остатки из бутылок и еще неизвестно, какую 
абра-кадабру могут намешать. 
   Рассказала Катя Гречка и о любви барменов к во-
де – это когда эту жизненно необходимую жидкость 
с особым трепетом и любовью в неравных пропор-
циях подмешивают... всюду и везде: в коктейли, 

пиво, водку, фреши... 
   К.Г.: Фреши – опас-
ная смесь. Стандарт-
ные ресторанные соко-
выжималки – большой 
ящик, который сложно 
разбирается, моется и 
собирается, а посему 
его чаще не разбирают 
и не моют. Еще пове-
зет, если апельсины от 
кожуры почистят или 
морковку протрут. А так 
чаще и кидают как есть, с понтом: перетрется – пере-
мелется, выпьется и замолится. 
   По словам Кати Гречки в нашем городе, если хо-
тите пообедать качественно и без ущерба для здо-
ровья – вычисляйте день проверки санэпидемстан-
ции. Для заведения – это стресс, когда все скрытые 
резервы и потенциалы работают в полную силу, а 
для посетителей – качественное обслуживание. 
   А: За два года тебе уж точно попадались наглые, 
хамовитые или некультурные клиенты. Момент 
мести проскальзывал? 
   К.Г.: Воспитана я хорошо – совесть не позволит оск-
вернить как-нибудь заказ клиента. А вот были у меня 
коллеги, которые и в супы плевали, и в пиво все подряд 
макали – опасная вещь – хамить в общепите. 
   А: Что в своей работе ты считаешь важным? 
   К.Г.: Получать благодарность. Стараешься, как-то 
изворачиваешься, хочется угодить, а отдачи либо нет, 
либо крайне мала... У нас же зарплата – это чаевые. А 
вот чаевые в солидном ресторане – это зарплата. И 
без стальных нервов и выдержки не обойтись. 
   А: Что посоветуешь нашим читателям? 
   К.Г.: Как не перебирай ресторанами, а вкусней всего 
– дома. Оставляйте побольше чаевых в заприметив-
шемся общепите, и вас там будут ждать с нетерпени-
ем, добродушным обслуживанием и всегда с улыбкой 
на лице. 

Нелегкие будни официантки 
или Как делают фреш 

 Інтерв'ю з... 

8 грудня у гімнастичній залі фізвос-
пу була проведена Відкрита Пер-
шість ХДУ з Таеквон-до ITF. У зма-
ганнях взяли участь студенти ХДУ та 
інших університетів, виступивши у 
різноманітних вагових категоріях. 
Незважаючи на те, що у залі було 
прохолодно, хлопці і дівчата швидко 
зігрілися і зігріли глядачів — аплоди-
сменти лунали не раз. Не обійшло-
ся, звичайно, без травм і падінь, але 
така специфіка бойових мистецтв. 
Спортсмени поділили між собою міс-

ця — ніхто не лишився без грамоти. 
Студенти нашого університету не 
пасли задніх. Наприклад, ффжист 
Андрій Коломийчук і Ядегер Тофіді з 
факультету іноземної філології вибо-
роли перші місця у своїх вагових ка-
тегоріях, інший ін'язовець, Юрій Про-
хоров, і фізматовець Павло Мельник 
— другі. 
- Це перші змагання, які ми проводи-
мо на базі університету, - сказав 
Дмитро Афанасьєв — голова спортк-
лубу ХДУ “Еллада” і тренер з Таек-

вон-до ITF, - Проте ми плануємо не 
зупинятись на цьому і у березні про-
вести змагання вже за участі студен-
тів з інших міст України.  

Маша Біла 

Перемоги здобуті в бою СПОРТогляд 
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 Кет По Спритний Василь 

2 грудня в літературному від-
ділі херсонського краєзнавчого 
музею відбулася довгоочікувана 
презентація поетичної збірки 
Василя Загороднюка «Сиваш». 
До зали завітали друзі й колеги 
Василя Степановича зі Спілки 
письменників, журналісти й, звіс-
но, студенти ХДУ – найбільші 
шанувальники творчості поета. 

   Подорожі нашого Василя-
Мандрівника далися взнаки, адже, 
як бачимо, вони приносять реальні 
результати! Передісторію віршів про 
перлину херсонського краю ми знає-
мо з херсонських ЗМІ, які неоднора-
зово писали про Василя Степанови-
ча як про унікального поета, який 
створив книгу на піску. До речі, якщо 
б у нашого мандрівника були факти-
чні докази (наприклад, фото або 

відео) того, як він це робив, то у ньо-
го були б усі шанси потрапити к кни-
гу рекордів Гіннеса.  

   Своєю книгою Василь Загород-
нюк спростував тезу про те, що Си-
ваш – гниле море, адже очима пое-
та це озеро – невичерпне джерело 
натхнення, неймовірна краса й при-
родна цінність. 

   Познайомити присутніх з вірша-
ми «Сивашу» автору збірки допомо-
гли улюблені студенти. Олександра 
Годіна, Олеся Товсточуб, Вікторія 
Колечко прочитали вірші свого вель-
мишановного викладача. 

    Привітали Василя Степановчиа 
з виходом книжки поети Людмила 
Крижанівська, Віктор Братан, Лада 
Федоровська, Анатолій Кичинський 
та інші. Дехто з них із задоволенням 
зачитав із збірки ті вірші, які йому 

найбільше сподобались.  
   Ну що ж, Василю Степанови-

чу, ми вас ще раз вітаємо! І, від-
верто кажучи, кожний з нас ниш-
ком мріє стати вашою музою. 
Хтозна, можливо, колись ви на-
пишете цикл поезій під назвою 
«Березнева Кет» чи «Годіна»… 
Ех… Мріяти не заборониш! 

Нарешті ваш оспіваний “Сиваш”! 

   Как правило, есть люди, кото-
рые отдают предпочтение точ-
ным наукам, и есть те, кто об-
ходит стороной все, что связа-
но с расчетами и вычислениями. 
Среднего не дано, ведь не часто 
встретишь того, кто на поло-
вину увлекается математикой, 
физикой или химией. Вы либо 
всецело поглощены миром 
арифметической логики, либо 
во что бы то ни стало, избегае-
те его со школьной скамьи.  
   А виной тому не только ваша 
лень, но и ваш мозг, а точнее два 
его полушария, которые конкуриру-
ют за право навязать вам свой спо-
соб мышления. Так, левому полу-
шарию чужды эмоции, образность и 
витания в облаках. Его конек - ра-
циональность и логика. Однако с 
этим в корне не согласно творче-
ское правое полушарие, которое 
способно одарить своих привержен-
цев неисчерпаемой фантазией. Вот 
и выходит, что хорошо развитое 
левое полушарие «дает зеленый 
свет» рационалистам, тем, кому 
формулы и вычисления - 
«съедобная пища» для ума. Ну а те, 
кто находятся «по правому борту» - 
держат курс на образное, абстракт-
ное мышление. 

   Конечно, все это накладывает 
свой отпечаток не только на жизнь 
интеллектуальную, но и на обыден-
ную. К примеру, в жизни человека с 
«левым мозгом», ну в смысле - 
склонному к рациональному мыш-
лению, нет места приблизительно-
сти. Он руководствуется своей логи-
кой и девизом «точность везде и во 

всем». Для ярого поклонника мате-
матики не составит труда подсчи-
тать, сколько часов осталось до Но-
вого Года в марте месяце просто, 
чтобы заполнить свободное время. 
А бугорки на пицце навеивают им 
мысли о синусоиде Забинского. Ко-
нечно, такой человек легко поддер-
жит дружескую беседу, если речь 
идет об измерении тангенциально-
касательной скорости объекта запу-
щенного по параболической траек-
тории в пирамидальном интеграле. 

И только убежденных математиков 
факт того, что котангенс появился 
раньше тангенса, вызывает непод-
дельный интерес. 
   Однако для гуманитариев подоб-
ное положение вещей кажется ката-
строфическим, ведь математика 
для них – темные дебри и мир тоски 
беспросветной. Им сложно понять, 
почему «плюс на минус дает ми-
нус», ведь они уверены, что добро 
всегда побеждает зло, даже в ал-
гебре. Гуманитарий старается не 
замечать в магазинах табличку с 
надписью «считайте деньги, не от-
ходя от кассы», полагаясь на добро-
совестность продавца и совершен-
но не доверяя своей арифметике. А 
эти и многие другие промахи часто 
объясняют тем, что они гуманита-
рии, а значит, не обязаны смыслить 
в точных науках. Может и так, но 
прежде вспомним такие имена, как 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Ломоносов и многих других деяте-
лей науки и одновременно служите-
лей искусства, которые сумели ор-
ганично объединять в себе как бле-
стящие математические знания, так 
и духовность, образность, полет 
творческой фантазии. Так может 
всё-таки не в мозге дело, а в его 
владельце? 

Капризон 

Математика в жизни гуманитария или 
Противостояние неизбежно? 

Цікавеньке 
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Саша Капон 

Овни  
На цьому тижні вам буде нада-

на можливість продемонструвати 
великодушність або задатки ліде-
ра. Це призведе до успіху і ви-
знання. Слухайте поради стар-
ших.  

 
Телець 
У цей період у вас є змога все-

бічно розвиватися. Можливо, це 
стосується росту духовної свідо-
мості або придбання досвіду у 
чомусь. Люди і ситуації, з якими 
ви зіштовхнетеся, поліпшать ва-
ше професійне становище. 

 
Близнюки 
Готуйте курсову роботу та при-

бирайте вдома. Не пропустіть 
культурний захід, який дасть змо-
гу отримати новий багаж знань та 
ідей. На особистому фронті все 
більш-менш нормально. Ваша 
чарівність підкорює людей.  

 
Рак 
Є можливість здійснити давнє 

бажання, зміцнити здоров’я або 
привести себе у форму. Пишіть 
курсову та менше сидіть у контак-
ті. Будьте терплячими до оточую-
чих, щоб не виникали суперечки 
та конфлікти.  

 
Леви 
Настав час глибоко осмислити 

життя. Невже ви народились, щоб 
тільки їсти бутерброди з майоне-
зом та біляші? Не піддавайтеся 
смутку, який захоче вами оволо-
діти. Женіть його подалі. Ваша 
усмішка – ваша зброя.  

 
Діва 
Все, що ви починаєте, дасть 

позитивні результати, але треба 
трохи зачекати. Прислухайтеся 
до думок та порад оточуючих, 
приймайте критику без образ. У 
коханні все супер. Насолоджуй-
тесь цим.  

 
Терези 
Якщо у минулому вам було, 

про що шкодувати, то зараз цей 
стан посилиться. Негативні події 
слід розглядати як уроки життя. В 
особистому житті час змін. А в яку 
сторону – залежить від вас. .  

 
Скорпіон 
Саме час поєднувати приємне 

з корисним. Користуйтеся змогою 
з кимось потоваришувати, позна-
йомитись ближче. У цей період ви 
особливо ввічливі та чарівні, 
справляєте гарне враження на 
оточуючих.  

 
Стрілець 
Спілкування з людьми може 

викликати роздратування. Але 
краще будьте поблажливими, не 
відштовхуйте людей. В особисто-
му житті ситуація складеться не 
дуже добре, бо ви забагато вима-
гаєте від свого партнера.  

 
Козеріг 
   Ви зможете реалізувати за-

думане, якщо працюватимете 
повільно та скрупульозно. Краще 
планувати свій час, щоб усе всти-
гати. Зараз виникають ситуації, 
сприятливі для ділових контактів 
та зустрічей. 

 
Водолій 
Ви маєте бути вдумливими, 

організованими та рішучими. Це 
стане вашою перевагою над ко-
легами. Не слід недооцінювати 
поради тих, хто старший і мудрі-
ший.  

 
Риби 
Краще виконувати покладені 

на вас обов’язки, бо інакше це 
негативно відзначиться на відно-
шенні людей до вас як особистос-
ті. Сміливо втілюйте творчі проек-
ти. Цей період характеризується 
духовним зростанням. 

Олеся Товсточуб Талант проти байдужості 
      1 грудня у Всесвітній день бороть-
би зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-
інфікованими на 3 поверсі ХОУНБ 
ім.О.Гончара офіційно відкрилась ви-
ставка, присвячена цій даті, яка три-
ватиме до 9 грудня. 
   «Не відфутболюйте» своє здоров’я і здо-
ров’я своїх рідних та близьких, здайте тес-
ти на ВІЛ та убезпечте один одного, «Не 
відфутболюйте» потреби ВІЛ-позитивних 
українців, які живуть активно і не інфікують 
інших, і яким так необхідна підтримка» - 
саме під таким гаслом у багатьох містах 
України пройшли різноманітні акції. В 
Херсоні ж акція 
отримала назву 
«Талант проти 
байдужості». 
   4 майстри з 
Херсону, 1 з яких 
– ВІЛ-позитивна 
людина, предста-
вили всім деякі 
свої творчі доробки: вишиті картини та сер-
ветки, рушники, сорочки, скатертини та 
в’язаний одяг, ляльки-мотанки. Всю цю 
красу організатори – ХОВ Всеукраїнської 
мережі ЛЖВ, - збирали майже місяць.  
   Наталія Мєлєнтьєва - лідер ініціативної 
групи ЛЖВ у м. Цюрупинськ, на виставку 
принесла картини, рушники та вишиті ра-
зом з матір’ю (яка є однією з майстрів, чиї 
роботи представлені) скатертини. Донька з 
матір’ю входять до каталогу українських 
народних майстрів, тому не дивно, що до 
цього їх твори не раз були на різних виста-
вках, але на таких, як ця – вперше.    Після 
презентації відбувся захід «Відкрита кни-
га»: за кожним з трьох столів разом зі сту-
дентами ХМУРП сиділи голова правління і 
регіональний представник ХОВ Всеукраїн-
ської мережі ЛЖВ Дергачева Катерина, 
Мєлєнтьєва Наталія та Ярослав Затюк. За 
10 хвилин вони мали надати якомога біль-
ше інформації про ВІЛ та СНІД, і після цьо-
го помінятися столами. Таким чином студе-
нти мали змогу отримати повну інформа-
цію про захворювання. 
   Цією виставкою організатори та її учасни-
ки хотіли донести, що люди, які живуть з 
ВІЛ\СНІД такі самі, як інші, що вони можуть 

творити і дійсно створюють прекрасні 
речі.  
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