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Усі чули про Майдан, та хто знає істину? 

Хто став дивом, завдяки якому Україна 

перемогла? Як здійснити журналістське 

розслідування, коли правду не знають 

або замовчують? Історія землі, на якій 

живемо: як працює система, і як в ній 

розібратися? Чи варто зустрічатися з хло-

пцем, який, можливо, є твоїм дядьком? 

Одягнув вишиванку - і став українцем? 

Про це та багато іншого розповіли брати 

Капранови 22 лютого у Херсонському 

державному університеті. 

Організував цю зустріч викладачам та сту-

дентам факультету філології та журналіс-

тики Центр Громадських ініціатив 

«ЦеГрін». Голова центру Віталій Загайний 

висловив думку про те, що це гарна наго-

да поспілкуватися до Дня рідної мови. А 

письменники, у свою чергу, мають мож-

ливість знайти майбутніх персонажів або 

створити цікавий сюжет. 

Брати вирішили розпочати бесіду з презе-

нтації книжки «Майдан. Таємні файли», 

яка містить результати власного журналі-

стського розслідування. «Один з варіантів 

розкопати істину – ставити незручні пи-

тання впритул. Навіть якщо опонент нама-

гається вас заплутати, буде видно, що це 

питання потребує перевірки», - говорить 

Віталій Капранов. На думку Дмитра, спра-

вжнім відкриттям стали медики, які пере-

бували на Грушевського, адже саме вони 

слідкували за гігієною, перевіряли якість 

продуктів та ізолювали заражених. Також 

Капранови поділилися переконанням, що 

читач не повинен закривати книжку з ду-

мкою «який жах». Саме тому історія про 

Майдан містить окремий розділ «Не все 

так сумно», в якому містяться доволі ціка-

ві епізоди. 

Історичною наповненістю характеризуєть-

ся і роман «Забудь-річка». «Ми хотіли 

відновити зв'язок з минулим і дізнатися, 

ким же були наші діди», - переповідають 

брати. Події розгортаються у 1939р, коли 

зустрілися абсолютно різні хлопці, які 

йшли по три сторони фронту. Об’єднує їх 

лише ім’ я - Степан Шагута. Щоб не втра-

чати два типи читачів: молодь та жінок 

(адже мова йде про війну), письменники 

вводять у твір любовну лінію. Молоді лю-

ди закохуються, і все нібито гарно вихо-

дить, але проблема в тому, що наречено-

го звати Степан Шагута. Закохані намага-

ються розібратися в біографіях своїх пра-

щурів, щоб спростувати думку про мож-

ливість родинного зв’язку. 

На свої питання Капранови поступово 

знаходять відповіді, а от допомогти влас-

ним дітям вдається не завжди. Віталій 

поділився: «Одного разу син Дмитра за-

питав, як легше вивчити історію України, 

але зарадити йому ми не змогли. Це на-

штовхнуло на думку, що треба відновити 

історичні події і поширити їх серед моло-

ді. Сучасне покоління цікавлять тоненькі 

книжки, з картинками та у форматі екра-

ну, тому наші сторінки не потрібно горта-

ти, щоб дізнатися певні періоди, вони 

повністю розміщені на розвороті. Трохи 

занурившись в історію, ми зробили ви-

сновок, що Херсон – історична столиця 

України. Тут відбулося дуже багато важ-

ливих події, які варто пам’ятати». 

Наостанок мова зайшла про українську 

культуру. Пролунала думка, що населен-

ня на свята навіть переодягається в укра-

їнців. Але цього замало, щоб бути справ-

жнім патріотом. У збірнику «Веселих 

свят» викладено цікаві традиції, пісні, 

прислів’я та страви, які можна готувати 

родиною. 

По завершенню події усі бажаючі змогли 

придбати собі книгу, яка найбільше заче-

пила, а брати Капранови почастували 

своїх слухачів «селфіками, поцілуйчика-

Каменєва Єлізавета 

Хай хоч десь вона у вас буде 



НОВИНИ Брати Капранови завітали до 

Херсону 
Презентуючи на відкритій зустрічі у Херсон-

ській обласній бібліотеці для юнацтва імені 

Лареньова свою книгу «Майдан. Таємні 

файли», брати Капранови розповіли про 

роль Херсона у відносинах України та Росії 

після Майдану. Окрім того, вони розповіли, 

що для багатьох в Україні є несподіванкою, 

що саме Херсон зупинив у країні проект 

«руської весни». Й тому вони ще раз наго-

лосили, що саме жителі Херсона власними 

руками переламали хребет «руської вес-

ни». Зазначимо, що зустріч братів Капрано-

вих з херсонцями відбувається у межах 

проекту «Популяризація української кни-

ги», ініційований Андрієм Путіловим. Про-

ект передбачає візити відомих діячів куль-

тури України та передачу українських книг 

у бібліотеки області. 

Планове підвищення та-

рифів на проїзд потягом заклала 

«Укрзалізниця», – повідомляє медіацентр 

«Магістраль» ПАТ «Укрзалізниця». Зрос-

тання цін на квитки відбудеться двічі на 

рік, кожного разу на 10 %. Таке рішення 

керівництво компанії називає вимушеним, 

адже вартість енергоресурсів, металу та 

всіх інших товарів, які закуповує Укрзаліз-

ниця, суттєво зросла. Цю інформацію 

підтвердив міністр інфраструктури, Воло-

димир Омелян. Зазначимо, підвищення 

цін «Укрзалізниця» анонсувала ще в січні, 

щоправда, тоді не зазначали, що вартість 

підвищиться уже з весни. 

Грип у школах 

За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 25,6 %. Зростання темпу 

приросту відбувається за рахунок дітей шкільного віку - на 27,5%. За розпорядженням 

управління освіти керівники навчальних закладів мають право самостійно закривати кла-

си, в яких більша частина учнів відсутня через захворюваність на ГРВІ. Це школа №56. У 

цьому навчальному закладі заняття відмінили частково, лише у тих класах, де відсутня 

більша частина учнів. А саме у двох класах молодшої ланки. Зазвичай позапланові каніку-

ли оголошують через морози, а зараз - через захворюваність на ГРВІ. Що стосується загаль-

ної ситуації в області, то за результатами проведення щотижневого моніторингу 

епідемічний поріг перевищений у 5-ти районах області: Бериславському, Великоолек-

сандрівському, Великолепетиському, Новотроїцькому, Скадовському та у місті Нова Ка-

ховка. 

Резнік Валерія та Бачинська Єлеонора 

Зміни та розвиток в університеті 
В Херсонському державному університеті планують споруд-

жувати парк для студентів та викладачів, щоб люди не хотіли 

після занять покидати навчальний заклад та його територію. «Їм 

повино тут бути комфортно», - наголосив Олександр Співаковсь-

кий. Лідер ХДУ також пообіцяв зробити їдальню на 300 місць. 

Вже зробили нове сучасне опалення спортивної зали та побуду-

вали спортивний майданчик. 

Обговорюється питання щодо будівництва басейну для того, 

щоб студенти з користю проводили свій час та мали змогу брати 

участь у змаганнях. Також хочуть зробити сучасну бібліотеку, яка, в першу чергу, забезпе-

чить доступ до інформаційних ресурсів студентам та викладачам. 

Ректор ХДУ хоче побудувати медичний інститут на базі ХДУ. Планується проект спільно з 

ректором Київського політехнічного інституту - Михайлом Захаровичем Згуровським. Цей 

проект буде пов'язаний із підготовкою фахівців в галузі оборонних технологій. 

Олександр Володимирович наголосив: «Той колектив, який ми маємо сьогодні, має відпові-

дну інфраструктуру, тому наш шлях - це не шлях скорочення, не шлях закриття факультетів і 

кафедр, а шлях їх розвитку через спільні проекти». 

Новообраний ректор також додав: «У нас велика програма того, що ми повинні зробити. Ми 

вже сьогодні зробили наш фундамент для 2018 року, для того, щоб ми могли працювати із 

зовнішнім середовищем та із закордонними колегами. Ми повині бути відкритими для того, 

щоб повернути наш контингент, забеспечити стале лідерство в на-

шому регіоні та виходити на лідерські позиції на півдні України». Михальський Януш 

 «Весна» 
У Херсоні та області оголо-

шено триденне штормове 

попередження 
  Ця весна не порадує нас тюльпанами, 

теплим ранковим сонцем, зате вона 

встигла добре здивувати хуртовинами, 

заметами та значним похолоданням. 

Через аномальне погіршення погодних 

умов, у зв`язку з переміщенням серії південних циклонів в херсонській області на 

27-28 лютого та 1 березня оголошено штормове попередження. В результаті заві-

рюхи, припинив свою роботу херсонський аеропорт. Також були закриті школи по 

місту та області. Особливо уважними у таку погоду слід бути водіям, оскільки через 

хуртовину значно зменшується видимість на дорозі. 

  Тож слід бути обережнішими, одягатися якомога тепліше та без необхідності не 

виходити з дому. Костюк  Антон 



               1000 і одне диво України 
Україна – одна з наймальовничіших 

країн світу. На її території знаходиться 

безліч яскравих та цікавих територій, 

про які нам треба знати більше, бо ми 

знаходимося саме на березі Чорного 

моря. С 

ьогодні мова піде про одну з дивовижних 

пам'яток, яка знаходиться на березі Чорного 

моря. І назва цього дива – Олешківські піски. 

Вони складаються з безкрайніх барханів 

(місцеві жителі називають їх «кучугурами») 

висотою близько 5 метрів з негустою рослинніс-

тю. Знаходяться ці піски в Олешківському райо-

ні, в 30 кілометрах на схід від м. Херсон.  

Дніпровські піски існували здавна, але 

Олешківська пустеля в нинішньому своєму ви-

гляді з'явилася порівняно недавно: через випа-

сання величезних отар овець в XIX столітті, які 

знищили траву, звільнилися піски, а вітрова 

ерозія дала їм можливість розширюватися. По 

температурному режиму і кількості опадів їх 

можна, скоріше, віднести до напівпустель. Вліт-

ку пісок нагрівається до 70 градусів. Бувають тут 

і піщані бурі. У часи Геродота в цих місцях рос-

ли густі ліси, але згодом вони були вирубані 

місцевим населенням. На зміну лісам прийшов 

степ з невеличкими піщаними масивами, утво-

реними завдяки наносам Дніпра. 

 Добиратися в українську пустелю можна з Хер-

сона. Спершу потрібно дістатися маршруткою 

до Олешків, а звідти - маршруткою/автобусом 

до Раденська або Великих Копанів. З Херсона 

можна також виїхати вранці на дизелі 

(відправляється біля 8.00 години ранку) і доїха-

ти до тих самих населених пунктів. А далі вже 

пішки, з мапою. Тут можна зустріти вовка, зай-

ців, піщанок, вужів і найрізноманітніших комах. 

Чим ближче до межі лісу, тим більше живих 

істот.  

На одному з барханів є невеличкий цвинтар, 

ніхто не знає, як і чому він тут опинився, на од-

ному з хрестів можна побачити дату смерті - 

1968 рік. Місцеві люди кажуть, що десь у ті часи 

на полігоні сталася аварія - зіткнулися два літа-

ки, були людські жертви. Ще одна з легенд 

пов'язує Олешківські піски з козаками-

характерниками, за якою ці козаки мали прохо-

дити у пісках обряд ініціації - вижити близько 

місяця без їжі та води. Розповідають, що сам 

отаман Сірко проходив подібне випробування. 

Забувають оповідачі лиш про одне - у часи 

Сірка на місці Олешківських пісків ще не було 

ніякої пустелі. 

Юлія Внукова 

Відкрий Україну заново 

Зима 2018 ознаменувалася виданням незви-

чайного путівника Україною – «Книги-

мандрівки» від креативної агенції Green Pen-

guin. Півтора року наполегливої праці і понад 

1000 незвичних фактів про 30 українських 

міст надруковано на папері. 

Інформація про 327 особистостей, що нади-

хають, 232 дива природи, 224 історичні події, 

135 культурних феноменів, 129 архітектурних 

шедеврів, 78 визначних винаходів і відкрит-

тів, 75 економічних об’єктів оформлена у 

вигляді проекту-коміксу, над створенням 

якого працювали кілька редакторів та 

ілюстраторів. Кожна сторінка має свій 

оригінальний дизайн й історії, які ще не 

відомі широкому загалу. 

Автори запевняють, що книга буде цікава 

кожному українцю, бо вона здатна 

розповісти щось нове не лише про найвідда-

леніші куточки України, а й здивувати факта-

ми про рідний регіон. 
Премія PinchukArtCentre 

Не можна оминути і сучасне зображальне 

мистецтво. Осередком його став Pinchu-

kArtCentre. 

Одним з найяскравіших мистецьких заходів 

цієї весни стане церемонія нагородження 

переможців Премії 2018 однойменного за-

кладу. У вересні 2017 з-поміж 670 учасників 

була відібрана двадцятка кращих, роботи 

яких з лютого цього року можна побачити в 

київському арт-центрі. 

Молоді українські митці нового покоління 

презентують у своїх роботах власне розумін-

ня сучасного мистецтва: епатажне, нестан-

дартне та яскраве. Серед робіт – живопис, 

графіка, фотографії, відео, інсталяції та скуль-

птури. Окрім головної нагороди є ще й приз 

громадськості у розмірі 25 000 гривень, який 

визначатимуть за голосуванням відвідувачів 

виставки номінантів Премії. 

Поклич мене весною... 

Привіт, друже. Це – невеличкий лист-нагадування спеціально для тебе.  

Для того «тебе», який  стомився від холоду, сірих ранків та чорних  

вечорів. Сідай поруч, я розповім щось важливе. Слухай уважно, добре?  

Зима закінчилася. Тільки уяви собі – з-а-к-і-н-ч-и-л-а-с-я. Скоро ти сховаєш 

теплу куртку до шафи, а тяжкі чоботи в величезну коробку, подивишся у вікно і 

зрозумієш – все так, як має бути. Сонце буде світити на твої бліді щічки, ховати-

ся у волоссі, хапатися за долоні – не ображайся, не відганяй – воно сумувало. А 

ти?  

Знаєш, мені завжди подобалося сонячне світло, тіні від квітів на підвіконні і те, 

як улюбленці підставляють пухнасті животики під промінчики. Прокинувшись 

вранці, ти побачиш, як сонце обіймає твою кімнату і все стане можливим. Ось 

так просто. Посміхнися, друже! 

Весна вже поруч. Поступово охоплює кожний шматочок, щоб одного разу поцу-

пити і твоє серце. Можливо – назавжди. Квіти вишневого дерева відпустять 

свої пелюстки, вітер унесе їх у синє небо, а бджоли загудять. Відчуй. Весна цілує 

тебе. Весна шепоче: «прокидайся». Прокидайся! Відкрий очі, одягай улюблену 

одежу, хапай друга чи вибігай сам – цей час для тебе, друже. Час, коли шип-

лять багаття, а небо – казка. Час, коли все стає легшим.  

Сподобалося? На серці потеплішало? Це – реальність. Пам’ятаєш? Все залежить 

від…? Ти знаєш відповідь.  

Розкажи мені потім, як все пройшло, добре?  

Гарної весни.  

 
Матвієнко Вікторія Примак Софія 



СПОРТ 
Олександр Зінченко продовжує 

нас дивувати. Юний український 

талант потрапив до збірної січня 

АПЛ (Англійської Прем’єр-ліги) за 

версією InStat. Топ-команда була 

визначена згідно з індексом In-

Stat. Основою цього показника є 

оцінка виступів гравця у конкрет-

ному за середнім показником 

InStat Iматчі та впродовж усього 

сезону. Зінченко ndex поступився 

лише своєму партнеру по коман-

ді, форварду Серхіо Агуеро. 

Гравець Донецького шахтаря 

Фред потрапив до збірної тижня 

у Лізі чемпіонів за версією УЄФА. 

Півзахисник «гірників» єдиний зі 

своєї команди, хто потрапив до 

умовної збірної тижня. Символіч-

на збірна тижня/місяця склада-

ється на основі корисних дій гра-

вців певних позицій за тиж-

місяць. Той факт, що Фред потра-

пив до цієї збірної говорить про 

те, що півзахисник української 

команди виявився найкращим 

гравцем на своїй позиції за остан-

ній тиждень. Також до команди 

тижня потрапили такі зірки світо-

вого футболу як Ліонель Мессі 

(Барселона), Давід Де Хеа 

(Манчестер Юнайтед), Вілліан 

(Челсі) тощо. 

Руслан Ноздрачов 

Дорогою визнання 

УЄФА визначив символічну 

збірну тижня у Лізі   чемпіо-

нів. 

Саме так дружина російського 

кьорлінгіста Олександра Крушель-

ницкого прокоментувала його уч-

асть в Олімпійських іграх. Після 

отримання бронзової медалі рапто-

во з'ясувалося, що спортсмен вжи-

вав допінг перед змаганнями для 

покращення результатів. Всесвітня 

федерація з кьорлінга прийняла рі-

шення дискваліфікувати спортсме-

на. 

«Ми не суємо до рота що по-

пало» 

Ковальов Олександр  

Чемпіонат  Європи з футболу 
посприяв зміцненню українсь-
кої сім’ї. Тепер на питання дру-
жини “Я чи футбол?” чоловіки 
все частіше відповіда-
ють: “Звичайно, ти.” 

 
 

к ожен із студентів хоч раз задуму-

вався про те, де йому заробити грошей 

для подальшого існування. І що ж у нас 

по порадам стосовно цього? Бути сту-

дентом дуже непросто, особливо коли 

немає коштів, адже всім хочеться гро-

шового приросту. Не бути ж як шахрай.          

Роботи мало, не знаю що підказати, 

але знаю одне - не варто сумувати!               

Хочеш - йди двірником,двори підміта-

ти. Хочеш -можеш в ресторанах підло-

гу підмивати, але ми, студенти, не хо-

чемо тяжкої роботи, нам відразу б гро-

шей і зверху ласки та турботи. Не див-

лячись на це, якщо ви готові до будь-

якої роботи, і не боїтеся життєвого кру-

говороту, можете працювати навіть на 

будівництві. Адже ніхто не відмовиться 

в день отримувати по 500 грн. Та це 

занадто крайній варіант. Не біжіть від-

разу на вулицю, взявши транспорант, з 

гаслом «Роботу студентам!», краще 

використати військовий квиток. Та що 

робити у цьому випадку дівчатам? 

Найлегший варіант - роздавати листів-

ки, та робити це обережно, не потра-

пивши у неприємностї.  

«МакДональдс в счёт не идет, 
Туда любой работать пойдёт. 

Но не каждый сей жизни трудности 
поймёт. 

Я вам не родня, чтобы раздавать 
советы, 

Главное - что вы любовью семьи 
обогреты!» 

Заробіток для студентів 

Матюхін Владислав 



Книга як антидепресант 
Н апевно в кожної людини є улюблена кни-

га, яка повертає її спогадами в минуле, або чи-

таючи яку, поринаєш у вигаданий світ, де разом 

з героєм долаєш усі труднощі та негаразди, 

зазнаєш невдач та усім серцем радієш його 

успіху. Сьогодні я хочу представити вашій увазі 

3 найкращі книги з різними життєвими пробле-

мами та історіями, які перевернуть вашу уяву 

догори дригом . 

1. « 50 днів до мого самогубства» . Здава-

лось б, про що може бути ця книга? Про те, як 

хтось готується 

відійти на той світ, 

чи щось в такому 

дусі? Але роман є 

дуже глибоким та 

непередбачува-

ним. Автор Стейс 

Крамер показує 

життя звичайної 

дівчинки на ім’я 

Глорія, яка прохо-

дить через глоба-

льні труднощі, так 

званий перехідний вік. Непорозуміння з батька-

ми, невзаємне кохання, зрада друзів та одвічна 

боротьба з комплексами – все це доводить 

дівчину до відчаю. Вона вирішує дати собі 

останній шанс та протягом 50-ти днів знайти 

сенс буття. У дівчини починається бурхливе 

життя, вона відривається на повну котушку, 

втікає з дому та вирушає в подорож з рок-

группою; її чекають неймовірні пригоди, любов-

ні інтриги та навіть кримінал. Що саме? Читайте 

та дізнаєтесь! 

2. «Ми із закінченим         терміном 

придатності».                                                 

Ще один роман Стейс Крамер, який є не менш 

геніальним за попередній. В основу покладено 

історію молодої дівчини Джини, яка стала інва-

лідом через власну недбалість. Побачивши 

свого хлопця з іншою, вона сіла за кермо в не-

тверезому стані і потрапила в аварію. На ранок 

вона чує, що більше ніколи не зможе ходити, в 

неї починається депресія та переоцінка ціннос-

тей, розуміння жорстокої реальності. Але потім 

її життя настільки змінюється, що постає питан-

ня : це кінець всьому чи лише початок? 

3. «Кохання живе 3 роки». Фредерік Брегбі-

дер, автор цього роману, каже про кохання так: 

« Перший рік: якщо ти мене покинеш, мені буде 

боляче і я помру. Другий рік: якщо ти мене по-

кинеш, мені буде боляче, але я впораюсь. Тре-

тій рік: якщо ти мене покинеш, я вип’ю за це 

шампанського». Головний герой має свою гіпо-

тезу щодо кохання, він впевнений що воно жи-

ве тільки 3 роки, після цього люди в будь-якому 

випадку розходяться. Так було з його колиш-

ньою дружиною, а тепер його мучать сумління 

щодо коханки, яку він дуже любить. Вони про-

вели 

«Жодна дитина, вчитель чи будь-хто інший не 

повинен відчувати небезпеку в американських 

школах» - повідомляє у своєму твіттері амери-

канський лідер Дональд Трамп. Кривава траге-

дія у Флориді – шостий випадок розстрілу учнів 

шкіл в США з початку 2018 року, а з 2013 в сере-

дніх навчальних закладах Сполучених Штатів 

стався 291 подібний інцидент. Складно аналізу-

вати спалахи масового насилля в американсь-

ких школах тут, в Україні, озброївшись лише 

тією інформацією, яку подають ЗМІ та огляд 

історії. Але тема дійсно турбує хоча б тому, що 

американські  «стрільці» є «непоганим» прик-

ладом для наслідування в будь-якій країні світу. 

Почесну першість США підтверджують бійня в 

школі «Колумбайн» (штат Колорадо) у 1999 р., в 

результаті якої були поранені 24 людини і заги-

нули 15; стрільба у місті Розберг (штат Орегон) у 

2006 та 2015 р. та ін. Розстріли школярів відомі 

також у Канаді (масове вбивство в Політехнічній 

школі Монреаля), Росії (стрільба у школі №263) 

та багатьох інших країнах. 

В Сполучених Штатах розстріл школярів розгля-

дається як серйозна громадська проблема. 

Мотиви убивць різні. Простежуючи різні випад-

ки, здається, що вони копіюють  

один одного. Що стосується останньої події, яка 

сталася в середній школі Stoneman  

 

Douglas High School в Паркленді, штат Флорида, 

то це найбільш кривавий розстріл за кількістю 

жертв з 2012 року. Від зброї нападника – 19-

річного колишнього учня школи Ніколаса Круза, 

якого відрахували за «порушення дисципліни» - 

загинуло 17 людей. 

Вільний доступ до зброї є однією з причин ма-

сових розстрілів в США. Одна із цінностей аме-

риканського суспільства – самореалізація. Якщо 

її немає, людина може помститися суспільству: 

не став Джоном Ленноном – стану Марком 

Чепменом. Індивідуалістичне суспільство за-

надто жорстоке до інших, таке ставлення в шко-

лі чи на роботі може призвести до того, що 

людина вивільнить свою агресію на кривдника. 

Тут у пригоді стане зброя, яку мають у своїх 

домівках  

 

43% родин, в тому числі і батьки нападників. 

Спецслужби займаються політикою, бізнесом, 

але не безпекою, зайняті охороною «еліти», а 

не громадян. Це що, Великий терор за часів 

сталінських репресій? А якщо говорити ще й 

про бійні у кінотеатрах, розправи в храмах, 

розстріли на воєнних базах? Психолог Ігор Васи-

льєв зазначає: «Можна відібрати у американців 

зброю, але, думаю, що це справі не допоможе. 

Це психологія американців».  

Читаючі коментарі користувачів Інтернету під 

різноманітними постами та повідомленнями 

про «американські трагедії», типу «Это просто 

сборище моральных уродов, а не страна!», я 

чомусь думаю не лише про Штати. Проблему 

подібних злочинів не можна назвати виключно 

американською. Все ж таки будь-яка держава є 

вразливою, ніякий «вищий рівень обороноздат-

ності та захищеності» не грає ролі, адже якщо в 

людини є намір вбивати, її не зупинить навіть 

присутність копів.  

Влада не знає як з цим боротися, а я тим біль-

ше. Люди говорили про це, говорять і будуть 

говорити, а для потенційних вбивць це ніби 

приманка – щоб говорили і про них.  

Новини світу 
«School shooting» 

Левченко Валерія 

Азізова Марина 



Б ути журналістом - складно, це я 
зрозуміла лише за півроку навчан-
ня.  

Великого досвіду я, звичайно, маю, але за 

свою недовгу «кар`єру» виділила декілька 

порад, які стануть у нагоді, мабуть, кожному 

журналісту. Отже, ТОП-5 лайфхаків. 
1. Пунктуальність - привілей коро-

лів.  

   Ніхто не любить, коли його співрозмовник 

запізнюється. Отже, завчасно дізнаємося 

місце зустрічі та плануємо свій маршрут. 

Якщо місце не знайоме, то потрібно перег-

лянути адресу у Google maps, там є дуже 

корисна функція - «прокласти маршрут», яка 

допоможе не загубитись навіть на незнайо-

мій території. 
2. Плануйте свою роботу.  

  Час - важлива річ, якої постійно бракує. 

Намагайтесь заздалегідь розпланувати обсяг 

роботи на тиждень. Звичайно, аварію чи 

пожежу передбачити неможливо, але розк-

лад засідань та сесій завжди відомий. 

3. Репутація-наше все.  

На сьогоднішній день бути просто хорошим 

журналістом - мало. Для нашої професії ре-

путація - одна з головних складових успішної 

роботи. Отже, формуйте повагу до себе та 

бережіть своє ім` я. 

4. Підтримуйте зв`язки з колегами.                   

    Журналісти мають підтримувати один 

одного. Не встигли записати ім`я чи регалії 

респондента? Не встигли зробити якісне 

фото події? Ваші колеги з інших ЗМІ завжди 

можуть допомогти. 
5. Тверезо оцінюйте свої можливості.  

   Не витрачати дорогоцінний час на багато 

тем, краще сконцентруйте свою увагу на 

одному матеріалі, а по його закінченню вже 

беріться за новий. 

Мясоєдова Маргарита 

ЛАЙФАХИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ  

ВІДОМІ ЖУРНАЛІСТИ 
Дмитро Констянтинович Комаров -  
відомий тележурналіст, фотограф, 
автор і ведучий програми «Світ на 
виворіт». Дмитро за першою освітою інженер. За дру-

гою – фахівець зв’язків з громад-

ськістю. У журналістці з'явився в 

ранньому віці опублікувавши 

свою статтю в 12 років, а в 17 вже 

працював редактором колонки 

«Чоловік» в тижневику 

«Теленеделя» . Як журналіст і 

фотограф співпрацював з десятка-

ми друкованих видань. Цілих 6 

років був кореспондентом газети 

«Комсомольська правда», був 

автором журналів Playboy і EGO. Самостійно подорожуючи ек-

зотичними країнами у Комарова з'явилася ідея знімати програ-

му « Світ навиворіт». Його знімальна група складалася всього з 

двох чоловік: Дмитра Комарова та оператора Олександра Дми-

трієва. У цьому проекті Комаров – керівник, автор, ведучий, 

режисер, сценарист.  

 

 

Шеремет Павло Григорович – бі-
лоруський, російський та українсь-
кий журналіст телебачення, радіо і 
друкованих видань. 
Првацював керівником відділу спе-

ціальних інформаційних проектів 

ОРТ, згодом – «Першого каналу», 

надалі – на Громадському телеба-

ченні Росії. У 2012-2016 роках вів 

блог нжураліста в інтернет-газеті « 

Українська правда», де публікував 

свої політико-аналітичні матеріали 

та інтерв’ю з провідними політика-

ми, бізнесменами й митцями Украї-

ни та інших держав. На каналі «ТВі» вів програму « Проти ночі з 

Павлом Шереметом». З вересня 2015 року вів ранкові програ-

ми на радіо «Вести» по вихідних « Шоу Павла Шеремета». З 

2016 року- працював по буднях – у прорамі « Ранок Павла Ше-

ремета». В рамках цієї програми 

щочетверга виходили спецвипус-

ки під назвою «Чистий четвер», де 

Шеремет послідовно викривав 

корупційні схеми владних струк-

тур та олігархів України. Загинув 

вранці 20 липня 2016 року у цент-

рі Києва у результаті підриву авто-

мобіля,яким він керував. Попри 

значний суспільний та міжнарод-

ний резонанс справа про вбивство 

Шеремета лишаться нерозкритою. 

Афанасьєва Світлана 



Руйнівники міфів 
Студенти не сплять! 

Але тільки вночі. В інший час вони надолужують втрачене 

де тільки можна – вдома, у друзів, дехто полюбляє солодко 

поспати на парах 

або в автобусі. 

Для них немає 

нічого неможли-

вого: вночі вчать 

конспекти та си-

дять в Інтернеті, а 

вдень ходять на 

пари та тренінги. 

Але коли набли-

жається кінець семестру, то всі забувають про сон навіть 

удень – сесія! Вони починають переглядати семінари, хтось 

пише шпаргалки, але абсолютно всі продовжують ходити на 

пари, як зомбі. Термінатори? Ні, це студенти. 

Завжди готовий! 
       

 

 

 

 

 

 

Студенти завжди готові до занять – це міф. Дійсно, є такі, які 

завжди готові, але це 2-3 людини. Кожен сту   

дент хоч раз не був готовий до занять, але що вони роблять, 

коли їх питають? Імпровізують. Це завжди працює і ніколи 

не підводить, звісно якщо вона рухається в правильному 

руслі. Головне, коли студент каже повну маячню, він робить 

розумний вигляд і розмовляє цілком впевнено, нібито це 

правильно. Таким способом він не готуючись може зароби-

ти 5-ку. 

Міф про зникаючі пельмені, картоплю і 
котлети. 

Студенти, які живуть в гуртожитках кажуть, що це дивне і 

страшне місце. А кухня в гуртожитку і зовсім «бермудський 

трикутник». Наприклад, варто залишити на плиті котлети, як 

вони пропадають в невідомому напрямку, а смажена картоп-

ля таємничо зникає. Багато хто вважає, що це правда, інші 

ж, навпаки, говорять, що це маячня. Все це залежить від 

сусідів, з якими ти живеш. Звичайно, прикро, коли твої кулі-

нарні шедеври зникають даремно.Тому потрібно бути опера-

тивним та кмітливим, не залишати речі, до яких швидко 

знайдуть застосування інші студенти. А в цілому, як кажуть 

хлопці, жити в гуртожитку весело і прикольно. 

15 лютого 2018 року з 9.00 до 15.00 

у Херсонському державному 

університеті відбудулися вибори 

ректора. 
19 лютого у Херсонському державному 

університеті відбулося позачергове засідан-

ня розширеного ректорату. Де виступив 

новообраний ректор ХДУ Олександр Співаковський. Він зупинився на 

першочергових моментах своєї діяльності на посаді ректора університе-

ту. Серед основних напрямів роботи Олександр Володимирович 

виділив такі: вступна камнанія-2018, розвиток матеріально-технічної 

бази університету – будівництво басейну та їдальні на території вишу, 

благоустрій паркової зони ХДУ, торкнувся земельного питання, пов’яза-

ного з СОТ «Буревісник». А також – розвиток навчального процесу, зо-

крема відкриття нових спеціальностей та інститутів. 

Поступово засідання перейшло у формат конструктивного діалогу. Ко-

жен присутній міг поставити новообраному ректору хвилююче питання 

та отримати грунтовну відповідь. О.Співаковський окреслив колективу 

плани на майбутнє, зазначивши, що спільнота Херсонського державно-

го університету – єдина команда, яка повинна працювати задля розвит-

ку та процвітання навчального закладу. 

23 лютого на факультеті технологій та сфери обслуговування Херсонсь-

кого державного університету (учбовий корпус №3, 4) відбулася робоча 

зустріч народного депутата України Олександра Співаковського з голо-

вою Херсонської обласної державної адміністрації Андрієм Гордєєвим. 

До зустрічі також долучилися в.о.ректора ХДУ Наталія Тюхтенко, про-

ректори, представники адміністративної ланки вишу та обласної вла-

ди.Ключовим питанням робочого візиту стало обговорення аварійної 

ситуації, яка триває вже багато років в учбових корпусах, які розташо-

вані на вулиці Перекопській. Олександр Співаковський та Андрій 

Гордєєв оглянули прилеглу територію факультету, навчальні аудиторії, 

актову залу, службові приміщення та лабораторії. 

 

Ми дуже сподіваємося все ,що сказане нашим новим ректором втілить-

ся в життя. Вітаємо Олександра Володимировича Співаковського з пере-

могою!  

Новий ректор ХДУ 
Тіт Марія та Черезова Альона 

Чирка Олена 



Свято весни! Вітаємо!!! 

Я к ми знаємо, сильній половині 

людства на початку березня жи-

веться не дуже солодко. На що 

тільки наші «лицарі» не йдуть зара-

ди дівчат: 101 троянда, надписи на 

асфальті, серенади під вікнами і 

т.п. Провівши соціальне опитуван-

ня серед хлопців факультету, наші 

журналісти зробили висновок, що у 

березневій метушні, гонитві за 

квітами, оригінальними ідеями та 

фінансовими витратами, як не див-

но, чоловіки поділяються на дві 

частини: 

       Перша - ті, хто категорично не 

сприймають цей день. Справа 

навіть не в дамі серця, на жаль, 

матусі теж від них нічого окрім 

«Вітаю зі святом, ти чому сьогодні 

нічого не робиш?» не дочекаються. 

Відмовки оригінальністю не 

відрізняються: «8 березня не свят-

кую», «Звичайний день», «Не да-

рую подарунки, не дуже, як на 

мене, свято». Сумно усвідомлюва-

ти , що деякі чоловіки не вміють 

цінувати все тепло, турботу, любов, 

витрачені нерви, які дарують їм 

жінки 365 днів на рік. Та, на щастя, 

таких меншість. 

    Особливо хочеться звернути ува-

гу на тих, хто з усіх сил намагається 

створити для своїх рідних жінок 

атмосферу свята, справжню казку. 

Це наша друга частина чоловічої 

статі. «8 березня - свято жінок, а 

наша мета - зробити їм приємно. 

Не важливо, чи це твоя дівчина, 

мама або хтось ще. Головне - від-

чуття уваги та свята. Своїй хорошій 

подрузі я люблю дарувати якісь 

пам'ятні подарунки, дивлячись на 

які, вона буде згадувати саме  

 

мене.  

Наприклад: м'які іграшки або якісь 

аксесуари на кшталт годинника. 

Мамі в це свято я зазвичай просто 

допомагаю в роботі: прибираю 

вдома, управляюся зі справами і, 

взагалі, намагаюся полегшити її 

життя», - такі відповіді на запитан-

ня отримували наші журналісти.  

      Також, у юнаків є плани провес-

ти цей день тільки з мамами та сес-

трами в затишному кафе з живою 

музикою. Вони вважають, що 8 бе-

резня день чоловічих турбот, а дів-

чатам потрібно відпочити і 

«відірватися» за весь рік. Присутні і 

такі думки, що, навіть якщо не 

святкувати, цей день все одно за-

лишається особливим. В багатьох 

сім’ях заведено, так як це жіноче 

свято, то всю роботу виконують 

чоловіки. 

      А взагалі, юнаки стверджували, 

що для того, щоб зробити дівчині 

щось приємне, не варто чекати 8 

березня, Дня народження чи того 

ж самого Дня матері, треба просто 

брати і робити. 

    Тому, дівчата, як на рахунок того, 

щоб просто цінувати себе? І обира-

ти саме тих принців, які створюють 

свято кожного дня. 

Свято очима чоловіків 

Була весна весела, щедра, мила, 

промінням грала, сипала квітки, 

вона летіла хутко, мов стокрила, 

за нею вслід співучії пташки! 

Все ожило, усе загомоніло — 

зелений шум, веселая луна! 

Співало все, сміялося, бриніло, 

а я лежала хвора й самотна. 

Я думала: «Весна для всіх настала, 

дарунки всім несе вона, ясна, 

для мене тільки дару не придбала, 

мене забула радісна весна». 

Ні, не забула! У вікно до мене 

заглянули від яблуні гілки, 

замиготіло листячко зелене, 

посипались білесенькі квітки. 

Прилинув вітер, і в тісній хатині 

він про весняну волю заспівав, 

а з ним прилинули пісні пташині, 

і любий гай свій відгук з ним прис-

лав. 

Моя душа ніколи не забуде 

того дарунку, що весна дала; 

весни такої не було й не буде, 

як та була, що за вікном цвіла !!! 

Давня весна 

Леся Українка 

Іваненко Інна 



Свято весни! Вітаємо!!! 
   Міжнародний жіночій день вже 

зовсім близько, а своїм коханим і 

улюбленим жінкам потрібно да-

рувати по-справжньому гарні по-

дарунки. Здивувати дам стає де-

далі складніше, тож хто як не ми-

жінки допоможемо вам, чолові-

кам, вирішити цю проблему. Про-

понуємо вашій увазі декілька ва-

ріантів подарунків, від яких точно 

перехопить подих. 

Квіти 
Хто сказав що це банальний подарунок? 

Гарний букет свіжих тюльпанів буде акту-

альним завжди. Вибір квітів для ство-

рення весняного букету дуже різноманіт-

ний, тому ви з легкістю зможете підібра-

ти потрібні. Найчастіше дарують тюльпа-

ни (червоні,рожеві,жовті,білі),вони підій-

дуть як для мам,так і для дівчини або 

колеги. Також жінки оцінять композиції з 

декількох видів квітів. Наприклад: білі 

тюльпани і жовті іриси, білі, рожеві та 

жовті тюльпани в одному букеті. Існує 

безліч весняних букетів, які ви можете 

скласти, покладаючись на свій смак або 

повністю довіритися флористу. 

Прикраси 

Як змусити свою улюблену відчути себе 

справжньою жінкою - бажаною і коха-

ною? Подарувати їй вишуканий подару-

нок, гідний справжніх леді! Дівчата люб-

лять прикраси. А навесні їм особливо 

хочеться виглядати гарно, по-весняному. 

Якщо ви необмежені в бюджеті, саме час 

згадати про те, що сережки або підвіска 

стануть вдалим подарунком будь-якій 

жінці. 

Фотосесія 
Ну хто, як не дівчата полюбляють хизува-

тися перед камерою?                                               

Тим більше за часів популярності Insta-

gram? А сертифікат на фотосесію допомо-

же їм на пару годин стати зіркою, виблис-

куючи перед об'єктивом камери в шикар-

ній сукні. Варіанти зйомки різні: фото в 

студії, прогулянка на свіжому повітрі або 

навіть фотосет в старовинному палаці. На 

пам'ять залишаться святкові враження і 

прекрасні фотографії. 

Релакс- процедури 

Майже всі панянки обожнюють SPA. Пи-

тання лише в тому, в який з безлічі сало-

нів звернутися. Якщо сумніваєтеся, яку 

процедуру обрати, запропонуйте дівчині 

вибрати самостійно, подарувавши серти-

фікат. Так вона зможе скористатися од-

ним з представлених в ньому варіантів - 

наприклад, масляним масажем, шокола-

дним обгортанням або будь-яким іншим. 

Романтична вечеря 
Це може здатися досить банальним, на 

перший погляд, подарунком і тим не 

менше, якщо ваша дівчина полюбляє 

смачну їжу і у неї є улюблений ресторан - 

вона це оцінить.Крім того, можна ж і піді-

брати якийсь оригінальний варіант: вече-

ря на даху висотки, погода вже майже 

дозволяє, або домашня вечеря при свіч-

ках. Головне поставити правильний на-

стрій. 

І памятайте, який би ви не обрали пода-

рунок на 8 Березня, головне, як ви його 

презентуєте і що при цьому скажете. Як-

що це буде щиро і з любов'ю, то він при-

несе купу позитивних емоцій і запам'ята-

ється надовго.  

Що подарувати на 8 березня ? 

Шановні жінки! 

Щиросердно вітаємо вас з 

міжнародним жіночим 

днем 8 березня! 

Бажаємо весни в душі, теп-

ла та затишку в оселі, гар-

монії, щастя та любові!  
З повагою й любов’ю ваша 161 

група 

Куриленко Юлія 


