
Усе ще не знаєте де відпочити? До вашої увагу одне з дивовижних місць України, як кажуть у народі: «Тут ваша душа 
відпочине», а ви зможете насолодитись прекрасним краєвидом, тож, починаймо! 

Старовинне селище Гусинці розташовувалось на лівому березі Дніпра, поблизу Киэва, навпроти Ржищева. Під час затоплення 
місцевості Канівським водосховищем від нього залишився лише Спасо- Преображенська церква з дзвіницею 1822 року 
будівництва. Її прийнято називати Спас на воді, тому що вона знаходиться на одному з утворених островків і слугує 
нагадуванням про колишнє поселення. 

Храм довгий час стояв занедбаний. Однак в 2008 році церкву та дзвіницю було обстежено з метою збереження. А в 2012 році 
споруди було повністю відреставровано, а фундамент укріплено. Багато розповідають легенд пов’язаних з церквою, 
наприклад те що по святам можна почути як дзвонять дзвони, хоча вони вже давно були зняті. Або стони монахів по 
спаплюженій святині, в самій церкві збереглися розписи святих, тільки без облич, хтось їх видовбав прямо з стіни. 
Неподалік, ближче до русла Дніпра та міста Ржищева знаходиться Відьмин острів. Це колишня Лиса гора, яка слугувала для 
шабашів відьом, а в давнину тут знаходились язичницькі капища. Вважається що через енергетику на горі практично нема 
рослинності. Можливо і зараз, захована в плавнях Дніпра, гора слугує нечистій силі. 

Зараз, ця місцевість об'єднана в Ландшафтний заказник місцевого значення "Бориспільські острови". Однак під водами 
водосховища приховані численні вулиці, залишки будинків та багате історичне минуле. 

Комплекс островів та куртин очерету в межах заказника, є одним із найважливіших місць гніздуванняколоніальних водно-
болотних птахів у акваторії середнього Дніпра. Тут розміщені колонії болотяних крячків крячок білощокий та крячок чорний. 
Відмічено гніздування двох видів чапель — бугая та бугайчика, лебедя-шипуна, гуски сірої, качок родів Anas та Aythya, 
курочки водяної, луня очеретяного, ремеза та синиці вусатої. Всі ці види охороняються згідно з Положеннями 2 і 3 Бернської 
конвенції. 
На піщаних дюнах також гніздує кулик-сорока, занесений до Червоної книги України. 

Під час сезонних міграції 
велика кількість перелітних водоплавних птахів зупиняється в акваторії заказника для перепочинку (зокрема мартинові, 
коловодники та кулики роду Calidris). На території об'єкта відмічений горностай, занесений до Червоної книги України, та 
видра і норка європейська, що крім Червоної книги України, занесені до Червоної книги Міжнародного Союзу Охорони 
Природи та Бернської конвенції. Поширені на теренах острівного архипелагу куниця кам'яна та тхір лісовий, які 
охороняються Бернською конвенцією. 

Рубрика: Природа 
1000 і одне диво України 

Юлька “Хорек” 
Внукова 

Талісман на щастя 
Сіренький, товстенький, завжди сонний та заспаний, з очима, сповненими розуміння та співчуття до студентів. 
Впізнали його? Так, це наш факультетський кіт Василь. Хто ж його не любить, хто ж його не бачив ? Існує 
декілька міфів довкола цього кота і зараз ми їх спростуємо чи підтвердимо. 
Міф 1) Василь приносить щастя! Говорять, що якщо нашого котика почесати за вушком то 100-відсотково 
отримаєш 5 з семінару. А якщо тобі випаде таке щастя і ти потримаєш його на руках – то Всесвіт всміхнеться до 
тебе. Звучить це гарно, проте, нажаль, Василь звичайний кіт, нехай хитрий, нехай з розумними очима, проте 
звичайний. Все що він може вам подарувати – це гарний настрій та позитивні емоції, що також не погано. 
Міф 2) Чому Василь? Васько – цілковита загадка для студентів. Він зникає та з’являється в найнеочікуваніших 
місцях, має вдумливий, розумний погляд, в його очах можна побачити щось невідоме, неначе те, що знає тільки 
він. Інколи здається, що він прожив цікаве, насичене життя і зараз готовий навчати студентів мистецтву свого 
котячого життя. Напевно, саме тому студенти-журналісти вважають, що котика назвали в честь їхнього 
викладача Василя Степановича. 

Стипендія, що загадково зникає Ви отримуєте стипендію ? Значить вам неймовірно поталанило! 
Але ви, напевно, стикалися з проблемою – вона неймовірно швидко зникає. Сьогодні є, а завтра вже нема! Але 
куди? Чому? Як? Якщо вчора вам прийшла стипендія, а сьогодні вона таємничим чином зникла, дайте відповіді 
на наступні запитання : 1)Де ви вчора їли? Що ви їли? 2) Чи пам’ятаєте ви вчорашній день? 3) Чи з’явились у вас 
нові прикраси/одяг/техніка? 4) Де ви вчора були? Якщо ви відповісте чесно на ці питання то зрозумієте, що ваша 
стипендія махнувши вам рукою, пішла в нікуди. 

РУЙНІВНИКИ МІФІВ 

Павлушкіна Олена 



Рубрика: Відомий Гість 

Саме цей девіз використовує у своїй роботі військовий журналіст Роман Бочкала, який 14 березня завітав на зустріч зі 
студентами ХДУ. Він описав контраст обраної ними професії, керуючись власним досвідом. 

Найперша проблема, яку висвітлив Роман, – фізичне насилля над працівниками ЗМІ. Він згадав момент зі свого життя, 
коли працював над справою торгівлі наркотиками і отримав червоне світло, яке мало б його зупинити. Журналіста 
підстерігали біля його дому, після чого вивезли в ліс і жорстоко побили. «Я отримав потрійний перелом ноги, ключиці і 
в додаток – запалення легень, так як це було взимку, а мене просто кинули на сніг. Лікар по секрету сказав, що удари 
наносилися професіонально… Я називаю цей випадок бойовим хрещенням», - з посмішкою переповідає Роман. 

На його думку, страх – це нормально; ненормально – коли він починає оволодівати тобою. Яскравим прикладом ситуації, 
коли ризикнувши можна знайти потрібну інформацію, є поїздка у Сомалі. Зі слів журналіста він ще з дитинства мріяв 
побачити справжніх піратів. Коли з’явилася така нагода, потрібно було правильно її використати. Гість поділився історією: 
«Я вирішив знайти того, хто приймає важливі рішення, і залучитися його підтримкою. Цією людиною став мер Джибуті, з 
яким мені довелося мати справу. Я привіз українські гостинці, ми трохи поспілкувалися, а в кінці зустрічі - зробили фото. 
Я сподівався, що у випадку небезпеки ця світлина подарує мені шанс на порятунок. Так і сталося. Пірати працювали під 
прикриттям берегової охорони і одразу помітили іноземців; після цього нас взяли в полон. Показавши фото з мером, я 
запевняв, що це мій френд. Саме воно врятувало життя мені і оператору». Цей випадок демонструє те, що журналіст 
повинен обирати правильний механізм своїх дій, забувши про страх і ризик. 

Роман запевняє, що у військовій журналістиці не можна проводити гендерного інтегралу, позаяк жінка, яка усвідомлює 
небезпеку свого становища і покладену на неї відповідальність, може виконати роботу не гірше за чоловіка. «Ми бачимо 
багато прикладів, коли жінки відправляються в зону АТО і виконують поставлене перед ними завдання. Вони розуміють, 
що дана спеціалізація вимагає того, щоб жити роботою, а особисті аспекти ставити на другий план. Тож, абсолютно всі 
можуть працювати у даній сфері, якщо вона їх цікавить». 

Наприкінці зустрічі фахівець поділився секретами успіху, які стануть у нагоді молодій формації: 

1. Найголовніше – цікавитися своєю роботою, щоб мати певні досягнення. 
2. Оберіть спеціалізацію, аби ваше ім’я асоціювалося у реципієнта з певною галуззю життя. 
3. Хочеш бути кращим за інших – працюй більше за інших. 
4. У перші роки професійної діяльності забудьте про розваги. У пріоритеті має бути робота. 
5. Усе, що здається неймовірним, є цілком реальним. Якщо рухатися крок за кроком, поступово прийдеш до мети. 
6. Не пропускайте тренінги, спілкування з людьми – важливий досвід. 
7. Шукайте свою унікальність, яка зацікавить роботодавця і найголовніше - аудиторію. 

Долай страх, перш ніж він здолає тебе 

Лізон “Умняшка” 
Каменєва 

Постійна битва двох жанрів, постійна суперечка фанатів кожного з них, Рок або Реп? 
Давайте ж розберемося! 
Реп з'явився в 1970-х роках серед афро-американського населення, з початку, реп читали не в комерційних цілях, а заради 
задоволення. 
Зародження рок-музики почалося в кінці 40-х років з появою рок-н-рола, стилю увібравшого в себе риси блюзу і кантрі, а вже 
до кінця 60-х межі жанру розширилися і з'явився новий, самостійний жанр – рок-музика. 
В реп музиці, як відомо, головна складова - це якісно написаний текст зі змістом, в якому зачіпається безліч різних тем, реп 
може бути про що завгодно. 
Складно сказати стосовно року, які теми зачіпаються рок-музикантами в своїх піснях, діапазон широкий і неоднозначний, може 
бути як просто веселе і молодіжне, так і роздуми про щось вічне, філософські мотиви, внутрішні чи душевні переживання. На 
користь двох сторін, додам, що в текстах рок-музикатів і реп виконавців, можуть бути бунтарські пісні, які критикують 
загальноприйняті норми. 
Звучання, звичайно ж, відрізняється кардинально. У репі - зачитаний текст під біт в певному ритмі, але це ще потрібно вміти 
робити. Рок в свою чергу - скажена динаміка, божевільний драйв і енергія, тут вже все інакше. Він включає в себе: барабани , 
електро і бас-гітари, вокал, а також деякі інші елементи. 
Звісно, кожен має право сам вирішувати, що йому ближче і просто до душі. Часто можемо зустріти людей меломанів, які 
слухають все що завгодно, не дивлячись на будь-які суперечки, а просто насолоджуючись тим, що є музика. Те, що приносить 
задоволення взагалі від життя, наштовхує на потрібні думки і правильні дії. Велика кількість є талантів і менш приємних 
виконавців, як в реп музиці, так і в рок-музиці. Все одно, це все одна велика сім'я з глибокою душею, що увібрала в себе все, 
що тільки завгодно, допомагаючи і взаємодіючи з іншими людьми, розвивається як зовні, так і всередині. 
Навіщо сперечатися з кимось на тему, що краще або гірше, просто насолоджуйтесь музикою! 

РОК І РЕП-КОНКУРЕНЦІЯ ЧИ ОДНА ДУША? 

Матюхін «Репер» 
Владислав 



Рубрика: «Скарбничка журналіста» 

Майбутнім майстрам слова 
Петро Леонідович Капиця казав: «Засоби масової інформації не менш небезпечні, ніж засоби масового ураження». Дійсно 
так, адже від даних, які оприлюднює преса, залежить громадська думка і дії. Саме тому на журналістських плечах лежить 
дуже відповідальна справа точного, швидкого і якісного донесення фактів, їх повного розкриття і зрозумілого викладу. А 
для цього потрібно безперервно вдосконалювати свою майстерність. Тому ось кілька практичних порад для тих, хто 
прагне досягти справжньої майстерності. 

1. Однією з таких вправ може бути самонаслідування. Дійсно, на перший погляд це видається дивним, але насправді є 
дуже дієвим методом розвитку власних умінь. 

Наприклад, італійський публіцист Умберт Еко одного разу був запрошений до копіювання статті самого себе. Він з 
радістю прийняв пропозицію і так це прокоментував: « Перш за все це спосіб піддати себе критиці, виявити власні 
штампи». 

Отже, ця вправа допоможе вам знайти особисті слова-паразити і позбавитись їх, роблячи текст милозвучнішим і легшим 
до сприймання. 

2. Звикайте до професійної термінології. Чи знаєте ви, що таке лонгрід, пейвол чи коворкинг? А ці терміни вже активно 
застосовуються працівниками Заходу і запозичуються українськими журналістами. 

Тож не лінуйтеся хоча б раз на тиждень зазирнути до інтернет-словничка, щоб уміло «серфити» у цих термінах і бути 
готовим до роботи серед досвідченіших колег. 

3. Позбавляйтеся страху говорити. 

Чи не найголовнішою якістю журналіста є комунікабельність. Саме тому у професіонала своєї справи не має бути зайвого 
хвилювання чи розгубленості під час інтерв’ю. А все, як відомо, приходить з досвідом. 

Не бійтеся підійти до когось на вулиці і попросити пояснити як пройти до певного будинку. Це згодом позбавить страху 
розмови з незнайомими людьми. Допомогти вам можуть і ваші друзі, з якими можна записати справжнісіньке інтерв’ю. 
Варіантів безліч – вибір за вами. 

Існує ще багато вправ, які здатні розвинути ваші журналістські уміння, головне – це лише постійна практика і бажання. 
Тож не лінуйтеся, працюйте і ставайте акулами пера. 

Софійка “Мегамозг” 
Примак 

Опра Уінфрі 
Найпопулярніша афроамериканка XXI століття, головний психолог США та ікона американського 
телебачення - так називають цю жінку її прихильники з усього світу. Яка насправді найвідоміша 
телеведуча США- Опра Уінфрі? З 17 років вона розпочала свою кар’єру. Стажувалась спочатку на 
радіо, згодом, на телебаченні, стала наймолодшим кореспондентом на каналі CBS і найпершим 
чорношкірим репортером. У 1986 році вона створила свою програму, яка стала відомою на весь світ - 
«Шоу Опри Уінфрі» Протягом 25 років шоу було настільки популярним, що збирало 13 мільйонів 
глядачів перед екраном. Щоб гість прийшов і почав розповідати свої таємниці, їй потрібно було самій 
відкрити душу. Телеведуча поділилась своєю історією про важку юність і молодість. Америка 
дізнались все про неї, тому відомі люди розкривали свої секрети саме на її кріслі. Наразі, Опра Уінфрі 
займа ється благодійністю, так як має приголомшливий заробіток - більше 300 млн доларів на рік. 
Марія Менунос Телеведуча, репортер, автор бестселерів, продюсер, режисер та актриса. Хоча Марія не 
з цього починала свою кар’єру. Адже, жінка більше схожа на модель, ніж на журналістку. У 2000-му 
році Марія Менунос брала участь у конкурсі «Міс Америка», де стала першою віце-міс . Саме це і дало 
імпульс розвитку її кар'єри на телебаченні. Через декілька років вона перейшла працювати на канал 
«Entertainment Tonight», де була оглядачем моди, музики і кіно, а пізніше стала представником цього 
каналу. Найголовніше те, що вона мала свою програму: «Із несказаного з Марією Менунос». 
Паралельно, Марія розвивала кар'єру акторки. Вона грала роль більш ніж у пятнадцяти фільмах. А їй, 
на хвилинку, усього 39 років .Як на мене - це успіх, я думаю кожен повинен брати з неї приклад і 
наслідувати її. Ешлі Банфілд Відома канадська та американська журналістка. На вигляд вона ніжна та 
тендітна жінка, але зовнішність досить оманливий. 11 вересня 2001 року вона зробила репортаж в 
прямому ефірі з місця події, коли за її спиною падали «Вежі близнюки». Цей сюжет став переломним в 
її кар’єрі, оскільки після нього жінку взяли ведучою в телепередачу «Територія конфлікту», в рамках 
якої, вона побувала в усіх гарячих точках Близького Сходу і Центральної Азії, пишучи матеріал про 
життя в умовах війни. Вона відвідала Афганістан і Пакистан, а також багато разів була в Іраку. Ешлі 
висвітлювала нежіночу тему - війну, безпосередньо будучи очевидцем подій. Такі існують сміливі 
жінки-журналісти. Є не тільки телеведучі із гарною зовнішністю, а й безстрашні військові репортери, 
які сміливістю нічим не поступаються чоловікам. Це на своєму прикладі довела Ешлі Банфілд. 



Рубрика: Інтерв’ю із 
Зіркою «В журналістику я прийшла з розрахунку»... 

Орлова Наталя Василівна- кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій 
Херсонського державного університету. 

-Чим ви керувалися при виборі професії? 

-Професію я обирала, коли закінчувала 10 клас, саме тоді Україна здобула незалежність, у 1991 році. Як зараз пам`ятаю, я 
просто сіла і розрахувала де краще зможу реалізувати себе. Виросла я у російськомовному середовищі, але розуміла, що 
українська мова буде більш перспективнішою в становищі незалежної України. Тож я вирішила, що стану викладачем 
української мови. 

«У школі я ніколи не була відмінницею,завжди вчилась на «добре»» 

-Чи важко було вступати на вчительську спеціальність? 

Коли я вступала, ми мали здавати 3 екзамени: 
· Українську мову 
· Українську літературу(усно) 
· Диктант 

Звичайно, це було важко,але я була дуже щаслива,що обрала саме вчительську спеціальність. 

-Яку професію ви обрали б,якщо не вчительську? 

-Повертаючись з декретної відпустки,я думала: чи повертатись до минулої професії,чи,можливо,спробувати щось нове. З 
дитинства мені подобалось неперевершене відчуття себе на сцені.У дитинстві і юності професійно займалась танцями і 
щасливою відчувала себе на сцені,тож,можливо,я могла лишатися в танцях. Але так чи інакше,я б викладала: чи в 
університеті,чи тренером з танців. 

«Вчителювання-це моє!» 

-Якщо ви хотіли українську мову,чому ж ви обрали журналістику? 

-На журналістику я перейшла також з розрахунку. Після закінчення університету і захисту дипломної роботи,Володимир 
Павлович запропонував мені місце диспетчера в деканаті. Я погодилась і пропрацювала 4 роки диспечером та мала 
години на кафедрі української мови. Щоб стати викладачем у ВНЗ,потрібно було захистити дисертацію. Саме в той 
час,коли я обирала тему,в університеті почали відкривати нові спеціальності:юридичну,економіну,психологічну і 
журналістику. Але відкрити нову спеціальність без кандидатів наук-неможливо,тож я вирішила писати дисертацію з 
журналістики. Мені було цікаво: а що ж воно таке? 

-Чи задоволені ви роботою в університеті? 

-Чесно кажучи,я розчарувалась.Нині я думаю змінити вектор своєї професії та займатися PR. Мені все ще подобається 
професія вчителя,мені цікаво з вами працювати,але в певному віці ти хочеш працювати не лише за інтерес,а й 
отримувати певну грошову винагороду за це. Я втомилась,і хочу спробувати щось нове. 

Ритуля “Моделька” Мясоедова 



Рубрика: Видатні 
люди 

Унікальний. Загадковий. Геніальний. 
«Він надихав покоління, щоб вийти за рамки нашої блакитної планети і розширити наше розуміння Всесвіту. Його 

особистості і генія буде не вистачати. Мої думки з його сім’єю», - написав перший британський астронавт Тім Пік. 
Легендарний Стівен Хокінг пішов з життя 14 березня у 77-річному віці. Яким же був шлях людини, яка не боялася дивитись 
на зірки? 

Стівен Уільям Хокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді. В школі за Стівеном закріпилася слава ледара, а його 
оцінки часто були найгіршими у класі. Але вчителі та однокласники бачили, що хлопчик володіє гострим розумом, за що він 
одержав прізвисько Ейнштейн. 

Не дивлячись на низькі оцінки в школі, на стипендійних екзаменах Стівен отримав вищий бал з фізики і вступив на 
факультет фізики до Оксфордського коледжу. Під час навчання Хокінг не був щасливим і поводився відчужено. Але все 
змінилося, коли він почав займатися греблею. Після цього став популярним серед студентів. 

Стівен продовжив навчання в Кембріджському університеті. Саме тут він починає свої дослідження і стає першим 
науковим співробітником. Дуже швидко він отримує професорський ступінь і стає співробітником в Гонвіл-енд-Кайюс 
коледжі. У 1973 році Стівену випадає нагода перейти з Інституту астрономії на кафедру прикладної математики і теоретичної 
фізики. Через 6 років отримує звання Лукасіанського професора математики. 

Вперше Стівен одружився у 1965 році з Джейн Уайлд, з якою познайомився на вечірці. У них народилося троє дітей. 
З часом стосунки погіршились і подружжя почало жити окремо один від одного. 

У 1995 році другою дружиною Стівена стала його доглядальниця Елайн Мейсон. Шлюб з нею тривав 11 років. 
Ще на останньому курсі в Оксфорді хлопець став помічати, що стає незграбним. Одного разу він упав зі сходів і тоді 

пішов до лікаря, але той відмахнувся фразою: «Пийте менше пива». 
Коли вже навчався у Кембріджі , під час катання на ковзанах на Різдво упав і не зміг підвестись. Лікарі діагностували 

Стівену страшну і рідкісну недугу, пов’язану з дегенеративним розладом нервової системи, відому як хворобу Лу Геріга. 
Стівену щойно виповнився 21 рік, а лікарі сказали, що жити йому залишилося 2 роки. Але, не дивлячись на вирок медиків, 
Доктор Хокінг продовжував свою наукову роботу. Звісно ж, в його житті все змінилось. «Коли знаєш, що зовсім скоро кінець, 
дивишся на світ зовсім іншим поглядом». 

Ще одну тяжку хворобу Стівен Хокінг переніс у 1985 році. Після запалення легенів йому зробили трахеостомію і він 
більше не міг розмовляти. Друзі купили Стівену синтезатор мови і встановили його на інвалідному візку. У нього залишився 
рухомим лише мімічний м’яз обличчя, навпроти нього розташований датчик, за допомогою якого Хокінг веде управління 
комп’ютером і спілкується зі світом. 

«Перспектива рано померти змусила мене зрозуміти, що життя варте того, щоб його прожити». Не дивячись на таку 
тяжку хворобу, у 2007 році Хокінг на спеціальному літаку літав у невагомості, а у 2009 збирався в космос, але політ не 
відбувся. 

Стівен Хокінг часто повторював: «Я живу повним життям, яке мене задовольняє. Моя робота і моя сім’я дуже важливі 
для мене. Яким би складним не було життя, завжди є щось, що ви можете зробити і досягти в цьому успіху». Вчений зміг не 
лише досягти цього самого успіху, а й став легендою ще за життя. Основна галузь досліджень Хокінга – космологія і кантова 
гравітація. Він був завзятим атеїстом, тому значну частину своїх досліджень присвятив вивченню теорії виникнення світу. 
Вчений активно виступав за дослідження космосу, адже був впевнений, що у майбутньому на людство чекає загибель в 
результаті глобального потепління, ядерної війни або іншої катастрофи. Він вважав, що єдиний вихід – можливість покинути 
планету. «Ми всього лише розвинуті нащадки мавп на маленькій планеті з непомітною зіркою. Але у нас є шанси пізнати 
Всесвіт. Це і робить нас особливими». 

У 1988 році вийшла книга Стівена Хокінга «Коротка історія часу», яка стала бестселером. Потім з’явилися книги 
«Чорні діри і молоді всесвіти», «Світ в горіховій шкарлупі», у 2005-му вчений у співавторстві з Леонардом Млодиновим 
випустив нове видання «Короткої історії часу», а у 2006-му разом з дочкою опублікував книгу для дітей «Джордж і таємниці 
Всесвіту». 

Крім того, Хокінг активно з’являвся на телебаченні, беручи участь у зйомках науково-популярних фільмів. Серед його 
робіт шестисерійний «Всесвіт Стівена Хокінга», трисерійний «У Всесвіт зі Стівеном Хокінгом», «Великий задум за Стівеном 
Хокінгом», телесеріал «Наука майбутнього Стівена Хокінга». 

У Біблії сказано: «Не створи собі кумира». Але, без сумнівів, Стівен Хокінг має бути прикладом для кожного. Його 
феноменальні досягнення довели, що фантазія, жвавий інтерес до світу і розум людини не знають обмежень, навіть якщо 
вони замкнені в клітку слабкого і хворого тіла. «Ми всі різні. Немає такого, як «стандартна» або «нічим не примітна» людина, 
але в усіх нас єдиний людський дух». Впевнена, що відкриття Хокінга дивуватимуть людство ще не одне століття, а все тому, 
що він не боявся дивитися на зірки. 



Рубрика: СПОРТ 



Рубрика: Топ 3 

Альона Матуся 
Коли Альона брала на себе тягар старости, вона навіть не очікувала, що поряд з тим неофіційно усиновить 6 
хлопців і удочерить 17 дівчат. І всі ті діти абсолютно різні. У когось складний характер, хтось постійно 
запізнюється, іншому кортить на життєвоважливому рівні втнути дурницю. До всіх наша «багатодітна» мама 
знайшла підхід, тільки вона знає як заспокоїти свій шалений натовп. 

Ще ніколи слова «Да закрийте свої роти.», «Я убила б кожного з вас.», «Якщо не здасте вчасно матеріал до 
самвидаву, я зроблю пусті сторінки, і мене нічого не цікавить.» не лунали так милозвучно і з любов’ю. Чи 
можна назвати цю «акцію» вдалою? Напевно, так. Адже, як і у справжній сім’ї, за будь-яких обставин, не 
дивлячись ні на що, діти горою будуть стояти за свою Альону. 

Софія Вікіпедія 

Іноді нам здається, що ця дівчина знає більше ніж пан Гугл. Знайти за хвилину 1000 і 1 синонім до будь-
якого слова, це саме про неї. Розвинути найпростішу тему до меж докторської дисертації-легко. І, звісно, це 
не єдині її позитивні якості. 

Соні може позаздрити кожен інста-блогер, а саме - її вмінню фотографувати, знаходити потрібний ракурс, 
бачити красу навіть у непривабливому. Тим більше з такою фігурою як у неї, без проблем можна працювати і 
по інший бік камери. Та все це доповнює безмежна доброта, щирість і гарна посмішка дівчини. Такий 
величезний скарб дістався 161 групі. 

Наречена Світлана 

Не дивлячись на те, що її кастинг по пошуку нареченого на фестивалі мистецтв «Дебют» пройшов трішки 
невдало, Світлана не опустила руки. Кожного дня перебуває у повній «бойовій» готовності. 

Ідеальний макіяж та завжди позитивний настрій – ось головна зброя цієї дівчини, якою вона володіє 
ідеально. Світлана завжди йде до своєї мети і отримує те, що їй потрібно. Впевнена у собі, красива українська 
дівчина добереться і до вас, тому не втрачайте пильності.   

Іннуся “Горбунок” Іваненко 



Рубрика: Новини 

Херсонський державний університет проводить в районах області профорієнтаційну роботу серед 
старшокласників.

Найбільша вища школа Херсонщини розпочала низку зустрічей зі старшокласниками, їхніми вчителями та батьками усіх 
районів області та об’єднаних територіальних громад. 

Мета масштабної роботи – донести вичерпну інформацію до всіх абітурієнтів про Херсонський державний університет і 
запросити їх до себе на навчання. 

Вже відбулись зустрічі з учнями 10-11 класів шкіл Голопристанського району, населених пунктів Новокаховської міської ради 
та в Каховському районі. 

Як повідомив проректор Херсонського державного університету Сергій Кузнєцов, на заході презентуються всі факультети 
вишу, умови проживання та дозвіллія студентів, надається інформація про особливості вступної кампанії 2018 року (терміни 
вступу, необхідна кількість балів тощо). Також для абітурієнтів студенти готують невелику концертну програму, щоб 
старшокласники змогли побачити, які можливості відкриває університет і для розвитку творчих здібностей. 

На зустрічі в Каховці, яка відбулась в Будинку культури”Меліоратор” батьки, вчителі, учні отримали вичерпні відповіді на 
запитання, які їх хвилюють перед вступною кампанією. Це і щодо бюджетних місць, і міжнародної співпраці університету щодо 
подвійних дипломів, забезпечення стипендією та інше. 

Представники деканатів 12 факультетів вишу надали всім охочим друковані матеріали з вичерпною інформацією про 
університет. Поступово представники Херсонського державного університету відвідають всі райони області та об’єднані 
територіальні громади. Наступна зустріч відбудеться в Бериславі. 
У Херсоні виділять 20 мільйонів гривень на придбання тролейбусів.
 
На засіданні виконкому Херсонської міської ради було затверджено план роботи міського 
транспортного управління з урахуванням фінансової підтримки міського комунального 
підприємства "Херсонелектротранс". 

Так, на покупку інвентаря і всіх необхідний матеріалів для тролейбусів і автомобілів планують виділити 800 тисяч гривень. На 
підготовку проекту, проведення експертизи і реалізацію капремонту тролейбусної мережі тягових підстанцій виділять 2,2 
мільйона. 

Всього планується профінансувати покупку тролейбусів на 20 мільйонів гривень. 
20-та «Мельпомена Таврії» буде приймати театри з 12 країн світу.

З 17 по 26 травня в Херсоні і Миколаєві відбудеться ювілейний фестиваль «Мельпомена Таврії». Участь в 
видатної художньої події візьмуть театри Туреччини, Німеччини, Угорщини, Польщі, Ізраїлю, Молдови, Португалії, Білорусі, 
Вірменії, Грузії, Литви та України. 

«У цьому році як ніколи багато заявок на участь у фестивалі, - підкреслив директор драмтеатру ім. М. Куліша Олександр 
Книга. - Наприклад, театри з Туреччини подали аж 6 заявок! » 





Рубрика: Новини 

Непотрібна гривня: в НБУ побоюються нової валютної кризи Національний банк України стурбований 
припливом іноземного капіталу, який обумовлений вкладеннями нерезидентів у облігації внутрішньої 
держпозики (ОВДП). Про це повідомила прес-служба Нацбанку. ФАКТ. 
Як розповів керівник департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, в 
останні місяці активний приплив капіталу нерезидентів, які вкладали кошти в ОВДП, разом з 
надходженнями валютної виручки українських експортерів, значно зміцнив курс гривні по відношенню до 
долара. Однак в НБУ побоюються, що незабаром ситуація на валютному ринку може змінитися. Сергій 
Ніколайчук, керівник департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ: «Ми з побоюванням 
дивимося на приплив короткострокового капіталу, тому що пам’ятаємо досвід України 1998 року, як і досвід 
інших країн, які зіткнулися з відтоком «гарячого» капіталу. В тому числі, кризу 2008 року, яка для багатьох 
країн була посилена цим відтоком.» ВКЛАДЕННЯ. В кінці січня 2018 року Міністерство фінансів збільшило 
пакет ОВДП майже вдвічі – з 5 до 12 мільярдів гривень, а прибутковість цих облігацій зросла до 17% річних. 

Більше патронів: США збільшать фінансові витрати на Україну У 2018 році уряд США збільшить обсяг річної 
фінансової підтримки України до 620 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба посольства 
України в США. 

ПЕНТАГОН. Конгрес США представив закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому зазначено, що 
Пентагон виділить 200 мільйонів доларів на підтримку обороноздатності України. Цей показник на 50 
мільйонів доларів більше, ніж в 2017 році. Ці гроші будуть витрачені на надання Україні військової техніки і 
спорядження, на логістичне забезпечення, на розвідувальну підтримку ЗСУ та СБУ, а також на інші послуги 
військового призначення. ДЕРЖДЕП. Ще 420,7 мільйона доларів Україні виділить Держдеп США, що на 10 
мільйонів більше, ніж надало відомство в минулому році. 

США надає зазначену фінансову допомогу Україні в рамках програми «Міжнародне військове фінансування». 
Сухі ночі: в Україні хочуть заборонити нічну торгівлю алкоголем Верховна Рада готова наділити місцеву 
владу правом обмежувати продаж спиртного. ЗАКОНОПРОЕКТ №3149 також пропонує встановити 
можливість для місцевої влади штрафувати торгові підприємства за порушення правил торгівлі алкоголем. 
ЗАБОРОНА на продаж алкоголю з 23:00 до 10:00 повсюди порушується. Наприклад, в Києві отримують 
ліцензію кафе і під нею продають алкоголь у заборонений час. Тепер визначати, що кафе, а що – ні, буде 
місцева влада. ШТРАФИ не допомагають. 

Актуальні новини України 



Рубрика: Гуртожні історії 

«Синій-це не один із кольорів в палітрі відтінків, це стан людини після декількох чарок горілки»(с)Видатних людей. 

Це одна з цитат, яка може повністю охарактеризувати життя студентів в гуртожитку. Багато людей кажуть, що 
студентське життя без цього , це не життя, адже усі веселощі трапляються саме тут, саме завдяки цьому місцю ти 
навчишся правилам виживання та лайвхакам на інші побутові теми. 

А тепер пропоную до вашої уваги кілька історій . 

1.Одного разу в нашому гуртожитку закрили умивальник, і якщо тобі захотілось би почистити зуби, чи привести себе до 
ладу ,то потрібно було б йти в інший кінець крила. Цього дня виходжу я з кімнати і прямую до подруги , проходжу повз 
кухню, і бачу таку картину ,дівчина задерла ногу і миє її в раковині. Це мене до такої міри спантеличило, що я заклякла 
на місці . Вона подивилася на мене і видала таку фразу : «Нє ну а шо?». 

2.Але це були ще квіточки, на цьому тижні знову з’явилися проблеми з тим самим умивальником, йду я значить тією 
же дорогою і бачу наступне, та сама дівчина миє ноги(але це вже не здивувало мене),а поряд інша миє брудне взуття , в 
цей момент я зрозуміла , що мешкаю просто в найкращих умовах для життя. 

3. У нас на кухні стоїть вантус, тому що багато дівчат дуже забруднюють раковини, і тільки нещодавно завдяки старості 
нашого поверху ми дізналися, що тим самим вантусом , яким ми користуємося у кухні, використовують і в туалеті. 
Розумієте!?? На цьому тижні ми купили новий вантус, і прибиральниці замість того, щоб залишити його на кухні, 
поставили старий, а цей забрали для прибирання санвузлів. Думаю з логікою у цих жінок все добре. 

4. На 5 поверсі нашого гуртожитку живуть майже одні хлопці, і звісно за ними ніхто не стежить. Ось одного разу 
хлопець напився та вирішив з друзями посміятися над дівчатами, одягнувши на голову пекет, але ненароком 
переплутав кімнати та постукав у кімнату завідуючої гуртожитку, коли зрозумів це, почав втікати, але було вже пізно, 
вона його помітила, та викликала на студраду. 

5. Наш одногрупник ,не будемо називати його ім’я, одного разу добре прихилившись до чарки ,пішов з хлопцями по 
всьому поверху розклеювати оголошування роду «туалет не працює», «тут живе півень», та інші. Від душі насміявшись, 
вони зрозуміли, що повсюди висять камери відеоспостереження, і що це все треба швидко прибрати, інакше буде лихо. 

Ось такі цікаві випадки трапляються в нашому гуртожитку, і сміх і гріх, але це і є справжні веселощі та яскраве життя. 

Левченко Валерія В гуртожитку, окрім веселих ситуацій, існують і проблеми, які аби 
вирішити слід задіяти весь свій інтелект ( якщо він залишився) та красномовство. Щоб краще 
зрозуміти всю складність життя студента в гуртожитку, наведу вам декілька пунктів зі свого 
власного досвіду: 
«Оплата за проживання». Здавалось би, що тут такого? Але це, коли ти прогуляв останні гроші, 

а вже підійшов кінець місяця і прийшов час платити. Реальний варіант вийти з ситуації - це 
не заплатити, а тижнями переховуватися від коменданта гуртожитку. 

«Передачка з дому». Якщо вона тобі прийшла, то ти отримуєш статус царя і богу гуртожитку. 
Але не слід радіти завчасно, цей статус зникає разом із провіантом протягом всього 
декількох годин. І тоді настають складні часи, тобто доводиться готувати самому. 

«Потрапити в гуртожиток після опівночі». Завдання не з простих, скажу Я вам. Адже 
найскладніше в цій ситуації - усіма можливими методами довести вахтеру, що ти цілком 
тверезий. Хоча сам ледве стоїш на ногах. 

«Виживати на 100 гривень цілий тиждень». Ну, а точніше, витратити все за декілька хвилин, 
натомість тиждень ходити з протягнутою рукою по гуртожитку. 

«Покупатися за 1 хвилину». А перед цим вистояти в черзі з годину, щоб прийняти контрастний 
душ(з холодної до льодяної води). І приймаєш душ лише з однією думкою, аби не задубнути 
до такої міри, щоб не мати змоги вийти з цієї криогенної камери. 

Ось таке воно складне і цікаве життя студента в гуртожитку, сповнене хвилинами радощів і 
годинами випробувань. Але через це все варто пройти, адже навіть армія не так виховує, як 
«Общага». 

Общага»-життя, як воно є . 



Рубрика: “ Фєшн 
“ 

Стиль и Мода 
З приходом такої «теплої» весни стає сумно?Авжеж, бо хочеться вже покласти у шафу теплу куртку і взуття, та мріяти 
про це ще не варто. 

І як уже всі знають, що кожного сезону з’являються нові колекції в одязі. І, навіть, для модниць з гарним почуттям 
гумору був створений незвичайний стиль, який має назву «fun» . 
Ось чотири найвеселіших колекцій такого стилю, сезону весна/літо 2018: 

Moschino 
Дизайнер Джеремі Скотт повеселився на славу – культовий логотип McDonald’s він перетворив на знамените серце 
Moschino, коробку від Happy Meals в сумочку, а упаковку від чіпсів і шоколаду перетворив у вечірні сукні. 

Але це ще не все. Дизайнера надихнув мультяшний герой Спанч Боб – його образ прикрасив розкішні сукні, топи, 
куртки і взуття. 

Можна повчитися у Скотта цьому справжньому таланту – крокувати по життю, сміючись. 

2.Jeremy Scott 
В колекції для свого власного бренда Джеремі Скотт пішов далі. Спортивний трикотаж він прикрасив зловісними 

принтами. Жахливо і водночас смішно. 

3. Dolce & Gabbana 
А. Стефано Габбана і Домініко Дольче вирішили нікого не лякати. Навпаки повернутися в атмосферу прекрасних 

дитячих казок – чудовий світ, де розпускаються квіти і живуть прекрасні сови і лиси та смішні білки. Трохи 
наївно,але від цього, здається, ще більше гарно і зворушливо. 

4.Ця колекція сподобається всім студентам, ошатний і дуже зручний одяг. І ніхто не скаже, що це дивно, бо це по-
перше, комфортно і по-друге, дуже модно. Завернувся в спальну білизну і пішов до університету, і вже в тренді, 
тому що останній піск моди. Марійка “Ля Мінор “ Тіт 
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