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23 лютого у 110 аудиторії 
приміщення історично-
го факультету відбулась 
вже традиційна, щорічна 
для нашої альма-матер 
конференція студент-
ської ради. На порядку 
денному стояло питання 
виборів нового студент-
ського декана. Головую-
чий на конференції Фед-
чик Андрій відзвітувався 
про виконану ним роботу 
впродовж року, а також 
висловив сподівання, що 
новий студентський де-
кан гідно продовжуватиме 
шлях свого попередника.
	 Було	 надано	 сло-
во	 й	 керівнику	 навчаль-
но-виховної	 роботи	
Літковцю	 Тарасу	 Микола-
йовичу,	 котрий	 детальні-
ше	 розповів	 про	 процедуру	
волевиявлення	 та	 закликав	
зробити	 правильний	 вибір.
Пізніше	 кілька	 слів	 сказали	
й	 претенденти	 на	 цю	 поса-
ду,	 котрих,	 за	 списком	 кан-
дидатів	 виявилось	 троє.
Отже,	 кандидат	 Шабатов-
ський	Богдан	 –	 студент-по-
літолог	 третього	 курсу,	
основним	 завданням	 у	 разі	
обрання	 на	 пост	 студент-
ського	 декана	 бачить	 про-

довження	 діяльності	 сво-
го	 попередника,	 а	 саме:	
проведення	 тематичних	
вечорів,	 дискотек,	 КВК.
	 Після	 завершення	 промови	
з	 залу	 пролунали	 запитан-
ня	 до	 кандидата,	 наслідком	
яких	 стала	 невелика	 диску-
сія	між	 присутніми	 на	тему	
обов’язків	 студентського	
декана,	 котра	 вщухла	 з	 по-
явою	на	трибуні	другого	кан-
дидата	–	студентки-істори-
ка	 першого	 курсу	 Свистун	
Мар’яни.	 У	 вступному	 слові	
дівчина	 розповіла	 про	 себе	
та	 про	 ті	 якості,	 котрими	
повинен	 володіти	 студент-
ський	декан,	зокрема	талант	
та	 креативність	 мислення.	
На	запитання	щодо	захисту	
інтересів	 студентів,	 від-
повіла,	 що	 захищатиме	 ін-
тереси	 студентів,	 навіть	
якщо	доведеться	вступити	
у	 конфлікт	 з	 викладачами.
Наступною	 переконувала	
всіх	 присутніх	 у	 щирості	
своїх	 слів	 	 третя	 	 претен-
дентка	–	Ключук	Юлія,	котра	
є	 студенткою	 другого	 кур-
су	 спеціальності	 “історія”.	
Основна	 її	 теза	 прозвучала	
наступним	 чином:	 “Життє-
вий	 досвід	 допоможе	 кроку-
вати	 у	 доросле	 життя”.	 А	
загалом,	 покращення	 жит-
тя	 на	 історичному	 дівчина	
вбачає	 у	 проведенні	 конкур-
сів	 читців	 поезії,	 посилення	
співпраці	 із	 різними	 моло-
діжними	 організаціями	 та	

розвиток	 української	 пісні.	
Неоднозначно	 присутні	 від-
реагували	 на	 пропозицію	
влаштовувати	 студентам	
кіноперегляди,	 що,	 на	 дум-
ку	 опонентів,	 перешкоджа-
тиме	 навчальному	 процесу.
Рішенням	 більшості	 було	
прийнято	 	провести	відкри-
те	голосування,	за	результа-
тами	якого	згодом	і	було	ого-
лошено	ім’я	переможця.	Ним	
стала	 Ключук	 Юлія.	 А	 та-
кож	було	обрано	й	студент-
ську	 раду,	 до	 якої	 увійшли:
	-	від	першого	курсу	–	Ткачук	
Лілія;
-	від	другого	курсу	–	Висо-
цький	Тарас;
-	від	третього	курсу	–	Шаба-
товський	Богдан;
-	від	четвертого	курсу	–	Му-
сій	Ірина;
-	від	п’ятого	курсу	–	Трусик	
Андрій.
					Новий	студентський	декан	
щиро	 подякувала	 усім	 при-
сутнім	 за	 підтримку	та	 ви-
словила	сподівання,	що	ново-
створена	студентська	рада	
зможе	повністю	працювати	
на	благо	кожного	студента.

Редакція журналу Klio 
Life щиро вітає Ключук 
Юлію із перемогою та 
бажає, щоб це звершен-
ня стало лише початком 
великих справ задля фа-
культету та студентства.

										Сергій	Матвійчук

                                     Гра у велику політикуПодії були, є і будуть
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                                     Гра у велику політику Постать

 Валерій Іванович Борт-
ніков народився 19 січня 
1951 р. в селі Железін-
ка Павлодарської облас-
ті (Республіка Казахстан)
в сім’ї службовців. У 1968 
р. закінчив середню шко-
лу в місті Єрмак Павло-
дарської області. У цьому 
місті розпочав свою трудо-
ву діяльність електриком-
слюсарем місцевої елек-
тростанції. У 1969 р. став 
курсантом авіаційно-тех-
нічного училища цивіль-
ної авіації у місті Кірса-
нов Тамбовської області. 
У 1972-1974 рр. служив 
у лавах Радянської армії 
авіаційним техніком.  Ще 
з шкільних років цікавив-
ся літературою та історі-
єю, це захоплення не по-
кинуло Валерія Івановича 
і в роки військової служ-
би.	 Після	 закінчення	 служби	
у	 1974	 р.	 закінчив	 універси-
тет	 за	 спеціальністю	 «Іс-
торія»		з	присвоєнням	квалі-
фікації	 «Історія.	 Викладач».	
З	 грудня	 1979	 р.	 –	 аспірант	
кафедри	 наукового	 комуніз-
му	 природничих	 факульте-
тів	 МДУ	 імені	 М.	 В.	 Ломо-
носова.	 У	 1983-1984	 роках	
працював	 асистентом	 ка-
федри	 історії	 КПРС	Москов-
ського	кооперативного	інсти-
туту	 імені	 Дружби	 Народів.
		Свою	викладацьку	діяльність	
на	 Волині	 розпочав	 з	 жовтня	
1984	 р.	 старшим	 викладачем	
кафедри	 історії	 КПРС	 і	 на-
укового	 комунізму	 Луцького	
державного	 педагогічного	
інституту	 імені	 Лесі	 Україн-
ки.	 Як	 повідомив	 нам	 Валерій	
Іванович,	 саме	 у	 Луцьк	 його	
привела	 «доля».	 І	 уже	 на	 Во-
лині	він	брав	активну	участь	
у	 науково-методичній	 роботі	
кафедри,	працював	лектором	
в	 університеті	 марксизму-
ленінізму	 при	 Волинському	
обкомі	 КПУ	 та	 у	 товаристві	
«Знання».	У	1986	р.	організував	
політичний	 клуб	 студентів	
та	викладачів,	який	проводив	
вечори,	 присвячені	 актуаль-
ним	проблемам	розвитку	сус-

пільства.	 У	 цей	 час	 заціка-
вився	 політичною	 історією	
Волині	і	одночасно	приступив	
до	збору	матеріалів	щодо	сус-
пільно-політичного	 життя	
краю.	 	 Саме	 ці	 матеріали	 по-
кладені	 в	 основу	 видань	 як	
потяг	до	творчості	і	самови-
раження:	 «Волинь:	 90-ті	 роки	
ХХ	 століття.	 Ілюстрований	
літопис	 політичних	 подій»,	
«Волинь	 на	 зламі	 століть:	
історія	 краю	 1989-2000рр.».				

Працюючи	 викладачем	 інсти-
туту,	виконував	важливі	гро-
мадські	 доручення,	 зокрема,	
з	 1987	 був	 відповідальним	 се-
кретарем	 приймальної	 комісії	
ЛДПІ	імені	Лесі	Українки.	З	1987	
по	 1933	 рр.	 Валерій	 Іванович	
спочатку	заступник,	а	пізніше	
декан	 філологічного	 факуль-
тету	 ЛДПІ	 ім.	 Лесі	 Українки.
	 	 	У	1990	р.	був	обраний	депу-
татом	 Луцької	 міської	 ради,	
де	чотири	роки	працював	в	ко-
місії	народної	освіти.	У	верес-
ні	1992	р.	було	присвоєно	зван-
ня	доцента.	У	2003-2005	рр.	він	
працював	 першим	 проректо-
ром	 Волинського	 інституту	
економіки	 та	 менеджменту.
З	 вересня	 2005	 по	 вересень	
2008	р.	Валерій	 Іванович	–	до-
цент	 кафедри	 політичних	
інститутів	 і	 процесів	Волин-

ського	 національного	 універ-
ситету	 ім.	 Лесі	 Українки.	 У	
березні	2008	р.		захистив	док-
торську	дисертацію	на	тему	
«Політична	 участь	 громадян	
України	в	умовах	демократич-
ного	 транзиту»	 і	 отримав	
науковий	 ступінь	 доктора	
політичних	 наук.	 З	 1	 жовтня	
2008	р.	Валерій	Іванович	Борт-
ніков	 –	 професор,	 завідувач	
кафедри	 політології	 Волин-
ського	 національного	 універ-
ситету	 ім.	 Лесі	 Українки.											
	 	 	 На	 сьогоднішній	 день	 під	
його	 керівництвом	 готу-
ються	 дипломні	 та	 магіс-
терські	 роботи	 студентів,	
кандидатські	 дисертації	
аспірантів.	 Хочеться	 від-
значити	й	те,	що	він	 є	 чле-
ном	 спеціалізованої	 вченої	
ради	 в	 Чернівецькому	 на-
ціональному	 університеті	
імені	 Юрія	 Федьковича,	 чле-
ном	 редакційних	 колегій	 на-
укових	 збірників	 «Научные	
ведомости	 Белгородского	
государственного	 универ-
ситета.	 История.	 Полито-
логия.	 Экономика.	 Инфор-
матика»,	 «Освіта	 регіону.	
Політологія.	 Психологія.	
Комунікації»,	 «Літопис	 Во-
лині»,	 «Науковий	 вісник	
ВНУ	 ім.	 Лесі	 Українки.	 Се-
рія	 «Міжнародні	 відносини».

	 Він	 є	 автором	 та	 співав-
тором	 навчальних	 посіб-
ників,	 навчальних	 програм	
та	 методичних	 рекоменда-
цій,	 які	 використовують	 в	
процесі	 підготовки	 як	 фа-
хівців	 з	 політології,	 так	 і	
учнів	 загальноосвітніх	 шкіл.
	 	Життя	 у	 Валерія	 Івановича	
насичене,	 цікаве,	 і,	 мабуть,	
кожен	 хотів	 би	 спробувати	
себе	у	різних	галузях	цієї	сфе-
ри.	Адже	це	завжди	приносить	
досвід	 на	 майбутнє.	 Та	 по-
при	все,	 він	 не	 стомлюється	
і	 надає	 превагу	 науковій,а	 не	
політичній	діяльності,	а	сту-
дентам	бажає	:	«Ніколи	не	зу-
пинятись	на	досягнутому	та	
при	цьому	поважати	людей»…	

       	 Надія	 Михалюк													

Відданий науці
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   «Любов і голод правлять 
світом» – говорив великий 
Гете вустами Фауста 200 з  
гаком років тому. Проте в 
наш час актуальніша інша 
думка: «Хто володіє інфор-
мацією – володіє світом!
 

	На	сьогоднішній	день	багато	
людей	успішно	заробляють	в	
інтернеті.	 Я	 вважаю,	 що	 це	
зовсім	не	дивно,	так	як	зараз	
у	всесвітній	павутині	цілком	
реально	 заробляти	
набагато	 більше,	 ніж	
на	 звичайній	 роботі.
	 Останнім	 часом	 ста-
ла	помічати,	що	люди,	
зайняті	 в	 освітній	
сфері,	 дуже	 часто	 шу-
кають	 джерело	 до-
даткового	доходу	саме	
в	 мережі	 інтернет.
Робота	або	хоча	б	під-
робіток	 в	 інтернеті,	 і	
ще	й	 на	дому	для	 сту-
дентів,	 вчителів,	 ви-
кладачів,	 перекладачів	
–			непоганий	спосіб	по-
ліпшити	 своє	 матері-
альне	 становище,	 яке	
в	 більшості	 випадків	

вимагає	 бажати	 кращого…
		І	ось	недавно	я	подумала,	що	
непогано	 б	 розповісти	 Вам	
про	один	із	способів	заробіт-
ку	 в	 інтернеті,	 який	 підійде	
для	 	 певної	 	 групи	 людей,	 і	
зможе	бути	для	них	хорошим	
джерелом	 додаткового	 до-
ходу.	 Це	 робота	 з	 написан-
ня,	 передруку	 або	 перекла-
ду	 різних	 статей	 і	 текстів.
	 Прошу	 Вас	 відразу	 не	 ля-
катися	 -	 щоб	 займатися	
цією	 діяльністю	 в	 інтер-
неті	 і	 отримувати	 за	 це	
гроші,	 не	 потрібно	 бути	
професійним	 письменни-
ком	 	 	 або	 журналістом.
	 А	 достатньо	 бути	 освіче-
ною	 людиною,	 вміти	 швид-
ко	 друкувати	 і	 доступ-
но	 викладати	 свої	 думки.
Звичайно,	 не	 всім	 із	 вище-
названої	 категорії	 громадян	
підійде	 такий	 підробіток.	
Вчителі,	 викладачі	 та	 сту-
денти	 бувають	 різні,	 тому	
більше	 ймовірності	 тут	
знайти	 себе	 людям,	 зайня-
тим	 в	 гуманітарних	 науках.
	 Але	 знову	ж	таки,	 якщо	 на-
вести	 приклад,	 то	 у	 мене	
подруга,	 студентка	 техніч-
ного	 університету,	 а	 все	 ж	
змогла	 заробляти	 в	 інтер-
неті	 написанням	 і	 передру-
ком	статей.	Тому	 	я	вважаю	
–	 	 можна	 спробувати	 всім.
	 Загалом,	 якщо	Ви	 студент,	
вчитель,	викладач	або	ж	про-

сто	хороша	людина,	яка	вміє	
писати	і	прагне	на	цьому	за-
робляти,	 раджу	 Вам	 спро-
бувати	 себе	 в	 цій	 справі!
В	 якості	 підробітку	 або	 на-
віть	 повноцінної	 роботи	
в	 інтернеті	 це	 один	 з	 най-
більш	 вдалих	 варіантів.
Інша	 робота,	 яка	 забирає	
багато	 часу,	 і,	 можливо,	 не	
приносить	 бажаного	 дохо-
ду,	 така,	 як:	 плата	 за	 кліки,	
соціологічні	 опитування,	
розсилка	 спаму	 і	 тому	 поді-
бна,	 якої	 дуже	 багато.	 Ясна	
річ,	 це	 явний	 спосіб	 заро-
бітку,	 де	 не	треба	 наванта-
жувати	 фактично	 жодну	 із	
своїх	 півкуль,	 але	 якщо	 по-
вчитись,	 	 зрештою	 пошу-
кати,	 то	 можна	 з	 часом	 за-
робляти	 набагато	 більше.	
	 І	 нарешті,	 найцікавіший	
і,	 мабуть,	 дійсно	 прибут-
ковий	 спосіб	 заробітку	
–	 це	 заробіток	 за	 допомо-
гою	 створення	 свого	 сай-
ту	 (або	 навіть	 сайтів).	
	Сподіваюсь,	ця	стаття	роз-
крила	 вам	 очі	 на	 всю	 правду	
про	заробіток	в	мережі	і	при-
несла	 неоціненну	 користь.
 
	 	 	 	 	 	 	 Надія	 Михалюк

Навчання + робота   
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P. S.: Якщо ви шу-
каєте додатковий 
привід до свЯта 
— спробуйте приві-
тати всіх цих іме-
нинників:
12	 березня	 —	
Прокіп,	 Тит	 ;
13	 березня	 —	 Ва-
силь,	 Марина,	
Микола,	 Нестор;
14	 березня	 —	
Антон,	 Євдо-
кія,	 Антоніна	 ;
15	 березня	 	 -	
Агафон,	 Арсен,	
Сава,	 Федот;
16	березня	-	Зенон;
 
Веселих	свят	:)	
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Дозвілля студентівВідпочивай по- весняному

  Початок березня — найкраща 
пора для студентства, адже ми, 
затамувавши подих, нарешті до-
чекалися весняної пори. Але чим 
би ми могли себе потішити у цю 
ще не зовсім теплу пору? Мабуть, 
відповідей знайдеться багато. Та 
для початку хотіла би привітати 
Вас із святами, які пройшли ми-
нулого місяця. Зовсім недавно 
ми відсвяткували День Святого 
Валентина і День Захисника Ві-
тчизни. Тому хотіла би побажати 
Вам кохати і бути коханими. А 
нашим Захисникам бажаю за-
вжди мати кого захищати. А те-
пер перейдемо до найцікавішого 
— що нас чекає далі?:)
	 Із	 приходом	 весни	 перше	 пи-
тання,	яке	виникає	у	чоловіків	—	що	
подарувати	 своїй	 дівчині,	 дружині,	
мамі,	 сестрі	 чи	 подрузі	 (а	 часом	 і	
всім	разом),	аби	вони	не	образилися.	
І	тут	 у	 сильної	 половини	 людства	
починає	 грати	 фантазія.	 Якщо	 ти	
романтик	—	жодної	проблеми	із	по-
дарунком	 і	 привітанням	 не	 буде,	 а	
от	якщо	ж	ні	—	справа	трохи	склад-
ніша.	Але	часом	відповідь	зовсім	по-
руч	 .	 Якщо	 ви	 не	 знаєте,	 що	 пода-
рувати	дівчині	—	даруйте	 їй	 квіти,	
вона	 буде	 задоволена,	 і	 	 не	 тільки	
квітами,	а	й	Вашою	увагою.		
 

	Більшість	хлопців	обрали	саме	цей	
шлях.	Але	подарунок	—	це	ще	не	все.	
Із	 святом	 пов’язаний	 цілий	 ряд	 ін-
ших	питань,	зокрема:	як	і	де	відсвят-
кувати,	 з	 ким	 провести	 цей	 день,	
святкувати	в	компанії	чи	в	парі,	і	як	
при	 цьому	 всьому	 встигнути	 при-
вітати	 найріднішу	 для	 Вас	 людину	
–	маму.	Варто	розпочати	 із	 першої	
дилеми.	 Досить	 багато	 кафе,	 рес-
торанів	та	клубів	радо	пропонували	
Вам	 свої	 послуги	 у	 цей	 день,	 однак	
необхідно	 пам’ятати,	 що	 бюджет	
студента	все-	таки	обмежений.	Да-
вайте	 розглянемо	 на	 прикладі	 за-
кладу,	 який	 знаходиться	 через	 до-
рогу	 від	 історичного	 факультету	
-	“Любе”.
	 Замовляти	столик		у	них	не-
обхідно	приблизно	за	2-3	дні	до	свя-
та	8	Березня	тим	більше,	якщо	ком-
панія	 буде	 велика.	 Тому	 вартість	
замовлення	з	однієї	людини	–	140-150	
грн,	і	додатково	по	5	грн	за	музику.	
І	здавалося	б	нічого,	якби	при	такій	
ситуації	 спиртним	 би	 Вас	 забез-
печували	 цілий	 вечір.	 Але	 так	 ми	 і	
розмріялися!	 	 	У	вартість	входить	
лише	 накриття	 столу	 вперше,	 а	
отже,	 всі	 інші	 «пляшечки	 підуть»	
для	 нас	 за	 окрему	 плату.	 Ця	 схема	
приблизно	однакова	у	більшості	за-
кладів	Луцька	на		всі	свята,	що	у	нас	
ще	попереду.		Тому,	самі	вирішуйте,	
який	варіант	Вам	більш	підійде	—	зі-
братися	десь	в	гуртожитку	чи	квар-
тирі,	чи	сходити	в	кафе.	Крім	того,	
на	8	березня	нічні	клуби	міста	пропо-
нували	різні	цікаві	пропозиції,	із	яки-
ми	могли	ознайомитися	всі	бажаючі.	
	 Наступне	 питання	 —	 свят-
кували	в	 компанії	 чи	в	парі?	Цікаво,	
що	більше	половини	опитаних	мною	
людей,	 а	 особливо	 хлопців,	 обрало	
саме	 компанію.	 Спитаєте,	 –	 чому?	
Просто	разом	 їм	було	простіше	че-
кати	 наближення	 9	 березня	 і	 закін-
чення	їхніх	мук:).	
	 На	 закінчення	 хочу	 сказати:	
любі	 хлопці,	 ми	 Вас	 любимо	 неза-
лежно	від	того,	яку	листівку	Ви	нам	
подарували,	і	які	квіти	ви	обираєте	
для	нас	на	різні	свята).
           
                                  Катерина	Яремко
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 Життя  в гуртожитку – це 
велика пригода триваліс-
тю в чотири роки, в ній 
кожен знайде в першу 
чергу сусідів по кімнаті, 
сусідів по поверсі і вре-
шті решт справжніх вірних 
друзів, які будуть гріти 
серце і пам’ять, в яких за-
вжди можна буде позичити 
сіль та цукор, подивитися 
фільм, разом посміятися і 
поплакати,випити гарячого 
чаю чи кави, яких мимово-
лі вже будеш вважати рід-
ними, а чи, можливо, ж по 
- іншому? Та, напевно, й ні, 
адже як  можна не вважати 
таких людей близькими, з 
ними ж тісно переплітають-
ся найкращі молоді роки і 
спогади, а це вже, повірте, 
дорогого коштує. Тож да-
вайте разом прослідкуємо 
найкращі моменти нашого 
життя – студентські роки:

	 Дівчата	 на	 першому	 курсі	 :	
«Прийшла,побачила,	розклала	
речі,	познайомилася	з	сусідка-
ми,	наварила	борщу	і	вже	своя».

Хлопці	 на	 першому	 кур-
сі:	 «Принесли,	 положили,	
прокинувся,	 познайомив-
ся,	 поставив	 пляшку,	 зга-
дали	 як	 вчора	 став	 своїм».

Дівчата	 на	 другому	 курсі:
•	 інколи	ще	сідають	не	
в	ту	маршрутку;
•	 ще	досі	не	вивчили	
імен	всіх	людей	на	лекціях;
•	 хоча	б	двічі	відвіда-
ли	якийсь	клуб	по	причині	:	
“Маша	з	130	там	зустріла	
Бреда	Пітта”;
•	 не	так	часто	їздять	
додому,	бо	тут	на	коридорі	
можна	зустріти	більше	зна-
йомих	облич;

Хлопці	 на	 другому	 курсі:
•	 познайомився	з	другим	
і	третім	гуртожитком;
•	 навчився	
розбирати,складати,	
переставляти		вінду	в	
комп’ютері,	бо	за	це	году-
ють;

•	 прочитав	два	чи	три	
детективи,	скачав	понад	300	
фільмів	і	50	серіалів,	причина	
останнього	-	прохання	дівчат	
з	115;
•	 став	скелелазом	до	3,5	
поверху;
•	 ще	з	посмішкою	до-
помагає	донести	сумку	на	
дев’ятий	поверх	за	«спасибі».

Дівчата	 на	 третьому	 курсі:
•	 хоча	б	раз	були	у	
коменданта	гуртожитку	з	
обличчям	ангела;
•	 спробували	чай	всіх	
можливих	сортів;
•	 навчилися	засинати	
під	музику	Rammstein;
•	 запаслися	клеєм,	
скотчем,	конспект	сам	же	не	
наклеїться;
•	 вже	мають	досвід	
приказки	–	“	якщо	на	кухні	
смажеться	м’ясо	без	догляду	
більше	хвилини	–	вважай	його	
вже	загальною	власністю”.

Хлопці	 на	 третьому	 курсі:
•	 десь	працюють	чи	під-
робляють;
•	 нарешті	розгледіли,як	
виглядає	кімната,	в	якій	три	
роки	живе	весь	поверх;
•	 пару	разів	спали	під	
чиїмись	дверима	з	криками	:	
“Відкрий,ну	я	ж	поговорити	
хочу”;
•	 навчилися	спати	на	
парах	з	відкритими	очима	.

Дівчата	на	четвертому	курсі:
•	 засинають	і	прокида-
ються	з	інтернетом;
•	 вчать	інших	як	сте-
регти	м	‘ясо	і	куди	яка	марш-
рутка	їде;
•	 вирішили,що	вже	не	
так	важливо	знати	імена	всіх	
тих	людей,	що	сидять	на	
лекційних	заняттях;
•	 відвідали	клуб	вже	не	
двічі	і	не	тричі,	проте	Бреда	
Пітта	так	і	не	знайшли,	по-
чали	придивлятися	до	сусіда	
Васі.

Хлопці	 на	 четвертому	 курсі:
•	 проводять	перевірки	
на	спонсорування	і	витрива-

лість	тіла	першокурсника;
•	 мають	знайомства	
по	вулиці	Грибоєдова	і	досвід		
проживання	в	чи	біля	даної	
установи;
•	 покинули	скелелазання	
і	перейшли	до	реальних	по-
гроз	на	вахті,	угода	з	гур-
тожитком		на	чотири	роки,	
тому	втрачати	нічого;
	П’ятий	курс,	на	жаль,	вважа-
ється	«вимираючим	видом»	 і	
його	 проживання	 на	 теренах	
гуртожитку	 зустрічається	
дуже	рідко,	проте	і	їхні	приго-
ди	 вирізняються	 особливою	
продуманістю	 і	 жартівливіс-
тю.
		Тож	навіть	не	варто	роздуму-
вати,	 чим	 є	 гуртожиток	для	
більшості	молодих	людей!	Це	
дійсно	дім	студента,	і	неваж-
ливо	якої	ти	статі	і	на	якому	
курсі	 навчаєшся,	 чи	 	там	жи-
веш,	чи	був	всього	двічі,	адже	
головне,	 що	 там	 відчува-
ється	 молодість	 і	 жага	 віри	
у	 світле	майбутнє	 ,	 а	 поки	 у	
нас	є	теперішнє,	яке	неодмін-
но	повинне	бути	насиченим	 і	
цікавим	 ,	 тому	 не	 забуваймо	
про	нього	і	розважаймося!

                      Вікторія	Максим	
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Єгипет – країна, що зачаровує! 

Єгипет… Назва цієї країни 
говорить сама за себе. Ста-
родавньоєгипетською ще 
називають  «Та Камет», що 
в перекладі –  Чорна земля 
за кольором родючого грун-
ту в низинній долині Нілу. 
Думаю,  що короткотрива-
ла подорож у Єгипет вам 
припаде до душі у ранньо-
весняну пору, яка здається 
ще зовсім прохолодною.
	 Одна	 із	 перших	 цивілізацій	
на	 землі	 із	 унікальною	 куль-
турою,	 містичним	 минулим,	
уособленням	 ідентичності	
та	 глибокої	 віри,	 поєднанням	
ісламських	 	 і	 християнських	
традицій,	 що	 розташована	
на	 межі	 трьох	 континентів	
–	 Африки,	 Європи	 та	 Азії	 та	
омивається	 Середземним	 та	
Червоним	морями.	Єгипет	на-
зивають	 туристичною	 Мек-
кою	 всього	 світу.	 Тому	 побу-
вавши	 там	 один	 раз,	 неначе	
магнітом	 притягує	 знову….
Сподіваюсь,	 що	 розповідь	 із	
уст		викладача	кафедри	Нової	
та	 Новітньої	 історії	 зарубіж-
них	країн		Стрільчук		Людмили	
Василівни	допоможе	вам		хоча	
б	 подумки	 побувати	 там	 та	
відчути	себе	утаємниченим	у	
цьому	містичному,	відмінному	
від	нашого	українського,	світі.
 Людмило Василівно, ска-
жіть, будь ласка, коли 
Ви прибули в цю екзо-
тичну країну, що Вас 
найперше вразило?
	 На	 відпочинок	 ми	 прибули	 у	
2009	 році	 ще	 до	 всіх	 револю-
ційних	 подій.	 Це	 країна,	 дуже	
відмінна	від	нашої,	хоча		тери-
торія		така	ж,	як	в	Україні,	але	
лише	6	%		придатної	для	життя	
із	населенням	70	млн.	чоловік.	І	
одразу	 ж	 найбільш	 помітним	
є	 контраст	 між	 курортними	

і	 звичайними	 містами.	 У	 ку-
рортних	 містах	 	 для	 того,	
щоб	приваблювати	нових	ту-
ристів,	 тротуари	 викладені	
мармуровою	 бруківкою,	 вичи-
щеною	 до	 блиску.	 Займаючи	
вісім	 метрів,	 вони	 є	 досить	
просторими,	чого	не	побачиш	
у	нашій	країні	навіть	близько.	
Та	 особливо	 вражають	 бедуї-
ни	в	пустелі,	тому		проїжджа-
ючи	 повз	 них,	 одразу	 ж	 звер-
таєш	 	 увагу.	 Здається,	що	 із	
двадцять	 першого	 століття	
потрапляєш	 у	 п`ятнадцяте.	
Вони	 живуть	 дуже	 бідно,	 но-
сять	 полотняні	 халати,	 і	 чи	
не	 єдиним	 для	 них	 джерелом	
прибутку	є	верблюди	та	коло-
дязі.	Навіть	калим	за	наречену	
вони	 сплачують	 верблюдами.
 У яких містах Вам вдало-
ся побувати? 
У	 столиці	 	 перш	 за	 все.	 Але	
Каїр,	маючи	20	тис.	населення,	
не	 вирізняється	 такою	 кра-
сою,	як,	наприклад,	інші	міста.	
Хоча	 в	 центрі	 	 знаходиться	
Єгипетський	 музей,	 де	 можна	
познайомитися	із	унікальними	
пам`ятками	 культури	 і	 мис-
тецтва,	 і	 в	 першу	 чергу	 –	 із	
скарбами	 гробниці	 Тутанха-
мона.	Що	ж	до	інших	міст,	то,	
звичайно,	 приваблює	 своєю	
кількістю	 пам`яток	 Луксор.
Річка	 Ніл	 ділить	 його	 на	 дві	
частини:	 Східний	 Луксор	 —	
місто	 живих,	 де	 фараони	
жили	 і	 будували	 свої	 моли-
товні	 храми,	 присвячені	 богу	
Амону	 і	 Західний	 Луксор	 —	
місто	 мертвих,	 де	 похорон-
ні	 храми	 і	 гробниці,	 висічені	
в	 горі.	 	 Особливо	 вражають		
храми	 –	 Карнак,	 Хатшепсут.
 Чи відрізняється чи-
мось поведінка єгиптян 
від українців у побуті?
Здебільшого,	 єгиптяни	 –	 це	
добрі,	 привітні	 і	 більш	 терп-
лячі	 люди.	 Крім	 того,	 вони	 є	
великими	 поліглотами.	 Одно-
го	 разу	 ідемо	 по	 вулиці,	 роз-
мовляючи	 російською	 мовою,	
єгиптянин	 одразу	 ж	 зверта-
ється	 до	 нас	 на	 російській.	
Можливо,	 він	 і	 мовою	 добре	
не	володіє,	але,	вочевидь,	знає	
основні	 вислови	 гостинності	

–	«	Ласкаво	просимо»	чи	росій-
ською	 «	 Добро	 пожаловать!»
  Можливо, Вам   
щось відомо  із тра-
дицій цього народу? 
У	Єгипті,	як		в	одній	з	країн	із	
власною	 самобутньою	 куль-
турою,	 досить	 цікавими	 є	
шлюбні	 традиції.	 Чоловікові	
дозволяється	 мати	 чотири	
дружини.	Але	це	на	перший	по-
гляд	 здається,	 що	 так	 про-
сто.	Насправді,	їм	він	повинен	
приділяти	 однакову	 кількість	
уваги.	Якщо	ж	,	наприклад,	дві	
доби	підряд	він	провів	 із	одні-
єю	 	 і	тією	ж	дружиною,	то	за	
скаргою	 інших	 повинен	 спла-
тити	 штраф.	 Крім	 того,	 у	
Єгипті	так	 само,	 як	 і	 в	 інших	
європейських	 країнах,	 уклада-
ються	 шлюбні	 контракти.	 І	
їхні	 умови	 набагато	 вимогли-
віші.	 Для	 того,	 щоб	 чоловік	
міг	 взяти	 собі	 дружину,	 він	
повинен	 мати	 все	 необхід-
не	 	для	 її	утримання.	Це	квар-
тира,	 побутова	 техніка	 та	
багато	 іншого.	 І,	 звичайно,	
за	 таких	 обставин	 чоловіки	
одружуються	 не	 у	 20	 -25	 ро-
ків,	а	як	правило	–	у	37-40,	коли	
мають	 можливість	 повністю	
забезпечувати	 свою	 сім`ю.
 Людмило Василівно, чи  до-
водилось Вам  спілкуватись 
із місцевим населенням 
про Україну та українців! 
Що вони знають про нас?
Із	українців	вони	знають	Шев-
ченка,	Верку		Сердючку	і	Клич-
ка.		А	ще	вони	знають	Україну	
тому,	що	Хосні	Мубарака	у	50	–	
х	роках	навчався	в	Авіаційному	
ще	тоді	 інституті	 у	 Харкові.	
   А які міста  Ви порадили  
б нашим студентам та ви-
кладачам відвідати в першу 
чергу, коли вони, можливо, 
будть відпочивати  в Єгипеті? 
В	 першу	 чергу,	 це	 місто	 Лук-
сор,	 а	 також	 Єгипетський	
музей	 в	 Каїрі.	 	 Саме	 там	 від-
чувається	 незвичайний	 ко-
лорит	 єгипетського	 сві-
ту	 та	 його	 таємничість.

       Ірина	 Мусій
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     На історичному фа-
культеті Волинського 
національного універ-
ситету ім. Лесі Україн-
ки, як завжди, вирує 
активна наукова робо-
та. До неї долучають-
ся також і студенти. 
Серед їхніх праць на 
особливу увагу за-
слуговує книга Зека 
Богдана Миколайо-
вича «Визволення 
Ратнівщини: радян-
сько – німецькі бої в 
березні – липні 1944 
р.». Про неї слід роз-
повісти детальніше.
	 	 Автор	 книги,	 хоча	
ще	 студент,	 проте	
вже	 може	 похвалити-
ся	 чималими	 наукови-
ми	 досягненнями.	 Він	 є	
головою	 Наукового	 то-
вариства	 студентів	 і	
аспірантів	 історичного	
факультету,	 має	 понад	
20	 наукових	 публікацій,	
а	 з	 2010	 року	 входить	
до	 Національної	 спіл-
ки	 краєзнавців	 України.
Книга	з`явилася	нещодав-
но	у	видавництві	«Волин-
ські	 старожитності».	 У	
ній	 розповідається	 про	
визволення	 Ратнівсько-
го	 району	 від	 німецько	
–	 фашистських	 загарб-
ників,	 яке	 затягнулося	
від	 середини	 березня	 аж	
до	 двадцятого	 липня	
1944	року.	Цю	воєнну	про-
тяжність	 автор	 поділив	
на	 три	 періоди,	 а	 саме:	
Поліську	 наступальну	
операцію,	 фронтове	 за-
тишшя	та	 Люблінсько	 –	
Брестську	 наступальну	
операцію,	в	ході	якої	Рат-

нівщина	була	остаточно	
звільнена	від	загарбників.
Крім	того,	в	роботі	звер-
тається	 увага	 на	 побут	
населення	 під	 час	 бойо-
вих	 дій,	 застосування	
авіації,	 героїчні	 подвиги.	
Автор	 порушує	 ряд	 про-

блем	та	прагне	приверну-
ти	увагу	до	невирішених	
та	 дискусійних	 питань.
	 	 	 	 	 Під	 час	 написання	
книги	 Богдану	 довелося	
опрацювати	 понад	 дев’	
яносто	 різних	 видань.	
Праця	містить	цікаві	до-
датки,	карти	наступаль-
них	 дій,	 вміщує	 список	
захоронених	 радянських	
солдатів	 у	 братських	
могилах	 райцентру.
		Богдан	Миколайович	за-
значає,	що	працюючи	над	
даним	 дослідженням,	 на	
меті	у	нього	було	не	лише	
дати	 відповідь	 на	 власні	
запитання,	 але	 і	 привер-
нути	увагу	 інших	дослід-

ників	 до	 проблем	 Вели-
кої	 Вітчизняної	 війни	та	
минулого	 Ратнівщини.	
Адже	чим	більше	коло	лю-
дей	 	 вивчатиме	 історію	
рідного	 краю,	 тим	 мен-
ше	у	ній		буде		білих	плям.
						Життя	Наукового	то-
вариства	 студентів	 і	
аспірантів	 історичного	
факультету	 ніколи	 не	
стоїть	 на	 місті.	 Біль-
шість	із	його	членів	вже	
готують	свої	статті	до	
IV	 Міжнародної	 наукової	
конференції	 студентів,	
аспірантів	 та	 молодих	
вчених	 «Одеські	 читан-
ня:	 актуальні	 проблеми	
історії,	археології	та	ет-
нології»,	 яка	 відбудеть-
ся	 16	 –	 17	 березня	 2012	
року	на	історичному	фа-
культеті	ОНУ	ім.	І.І.	Меч-
никова	 та	 VI	 Міжнарод-
ної	науково	–	практичної	
конференції	 студентів	 і	
аспірантів	 «Молода	 на-
ука	 Волині:	 пріоритети	
та	перспективи»,	яка	від-
будеться	14	–	15	травня	
2012	 року	 у	 Волинському	
національному	 універси-
теті	 імені	 Лесі	 Українки.
		Тож	бажаємо	молодим	на-
уковцям	 нашого	 факуль-
тету	удачі	у	їхній	подаль-
шій	дослідницькій	роботі.

	 	 	 	 	 Андрій	 Боярчук
   
 

Новий погляд на історію рідного краюНауковий погляд
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ТрибунаЧи має місце націоналізм на історичному?Новий погляд на історію рідного краю

     Сучасний український 
націоналізм як політичне 
явище у суспільстві тракту-
ється неоднозначно. Перш 
за все, проблема в актив-
ній пропаганді в часи Ра-
дянського Союзу, яка і досі 
тримає у полоні наклепу та 
омани сучасних громадян 
України. Крім того, дуже 
часто націоналізм оціню-
ють як явище, характерне 
для першої половини ХХ 
століття з його військовим 
та екстремістським елемен-
том, але не варто забувати, 
що це була війна, а зараз 
ми живемо у мирний час.  
					Дивний	парадокс,	але	в	біль-
шості	 європейських	 країн	 до	
націоналізму	 ставляться	 як	
до	позитивного	явища	у	полі-
тичному	 житті.	 Та	 і	 справді,	
що	 є	 поганого	 в	 ідеології,	 яка	
проголошує	 	 цінність	 нації	 як	
вищої	форми	суспільної	єднос-
ті	та	 її	 первинності	 в	держа-
вотворчому	процесі?	Але	кар-
динально	 відмінне	 ставлення	
до	 націоналізму	 в	 пострадян-
ських	 країнах	 і	 зокрема	 Украї-
ні.	Причиною	є	те,	що	в	СРСР	
переслідувалось	 все	 націо-
нальне	в	союзних	республіках.
			 	 	 	Навчання	на		історичному	
факультеті	 передбачає	 наяв-
ність	 у	 студентів	 національ-
ної	 свідомості,	 бо	 сторінки	
нашої	історії	мають	безліч	ге-
роїчних	подій	та	постатей,	за-
вдяки	яким	ми	повинні	любити	
та	поважати	свою	націю.	Але,	
на	жаль,	 це	 не	так.	 Звичайно,	
наші	студенти	є	членами	бага-
тьох	 громадських	 організацій	
різного	спрямування,	та	у	біль-
шості	випадків	це	або	пасивна	
участь,	 або	 формальне	 існу-
вання	 громадської	 організації.	
Без	 сумніву	 є	 винятки,	 але…
			 	 	 	Що	ж	до	націоналістично-
го	 руху	 серед	 студентсько-
го	 середовища	 нашого	 	 фа-
культету,	 то	 він	 має	 місце,	
але	 закономірно	 є	 не	 багато	
чисельним.	 Деякі	 із	 студен-
тів,	 що	 перебувають	 на	 по-
зиціях	 націоналізму,	 об´єднані	
громадською	 організацією	

«Сокіл»,	яка	на	даний	час	не	є	
зареєстрованою,	 але	 факт	
реальної	 діяльності	 є	 безза-
перечним.	 Очільником	 органі-
зації	є	студент	другого	курсу	
Тарас	 Висоцький.	 ВМГО	 «Со-
кіл»	виховує	серед	своїх	членів	
любов	до	Батьківщини,	шану-
вання	 національних	 традицій	
та	звичаїв,	повагу	до	батьків,	
вивчення	 національної	 історії	
та	змагання	за	те,	щоб	україн-
ці	зайняли	панівне	становище	
в	 своїй	 державі	 і	 повноцінно	
впливали	 на	 політичне	 жит-
тя	 краю	 та	 розвиток	 україн-
ської	 нації	 в	 майбутньому.	 За	
своєю	 структурою	 організа-
ція	 поділяється	 на	 декілька	
напрямків,	 серед	 яких	 можна	
виділити	три	основних:	спор-
тивно-вишкільний,	 культур-
но-масовий	 та	 історико-про-
пагандистський.	
				Найтісніше	«Со-
кіл»	 співпрацює	 з	
ВМГО	 «Студент-
ська	 Свобода»,	
бо	 вона	 в	 першу	
чергу	 близька	 з	
ними	 ідеологіч-
но.	 Вони	 часто	
проводять	 спіль-
ні	 заходи,	 є	 пев-
ні	 напрацюван-
ня,	 які	 обов’язково	 будуть	
втілені	 в	 життя.	 Зокрема	 ,	
було	 організовано	 Андріїв-
ські	 вечорниці,	 Українські	 дис-
котеки,	 різі	 соціальні	 акції,	 а	
також	 неодноразово	 	 вшано-
вували	 пам´ять	 воїнів	 УПА.
									На	2012	рік	молодіжна	гро-
мадська	 організація	 	 заплану-
вала	низку	заходів,	серед	яких	
можна	 	 виділити	 проведення	
першого	 вишколу	 волинських	
соколят,	 здійснення	 вело-
пробігу	 на	 Козацькі	 могили	 в	
Берестечко,	 а	 також	 органі-
зація	 спортивних	 турнірів,	
патріотичних	 музичних	 кон-
цертів,	 екологічних	 акцій,	 кі-
нопоказів	 та	 багато	 іншого.
	 	 Тарас	 Висоцький	 зазначив,	
що	 сьогодні	 в	 Україні	 набули	
поширення	політичні	репресії,	
залякування	та	 утиски	прав	 і	
свобод	українців,	зокрема	сту-

дентів.	Міністр	освіти	і	науки,	
молоді	та	спорту	України		Та-
бачник	є	відвертим	українофо-
бом,	тому	ВМГО	«Сокіл»	вима-
гає	 його	 негайної	 відставки.	
	«	Ми	обурені	законопроектом	
«Про	 вищу	 освіту»	 №	 9655,	
що	 має	 розглядатися	 Верхо-
вною	 Радою	 13-16	 березня,	
але	найбільше	лякає	 свіжа	 іні-
ціатива	 міністра	 скоротити	
вивчення	 української	 мови	 та	
скасувати	 у	 школах	 предмет	
«Історія	 України».	 Відповідно	
до	 законопроекту,	 стипендію	
отримуватимуть	 тільки	 від-
мінники,	 контрактникам	 змо-
жуть	 постійно	 підвищувати	
плату	 за	 навчання,	 будь-кого	
можуть	вигнати	за	«академіч-
ний	плагіат»,	якщо	не	вказати	
джерело	 інформації	 в	 контр-
ольній	 чи	 рефераті.	 А	 точні-

ше,	якщо	не	запла-
тиш	 або	 не	 будеш	
мовчати.	 Повер-
нуться	 вступні	
іспити.	 Їх	 купля-
тимуть	 тупі	 ма-
жори,	а	 здібні	діти	
з	незаможних	сімей	
не	зможуть	посту-
пити	 до	 ВНЗ!	 Та-
кож	 університети	
будуть	 повністю	

контрольовані	 Міністер-
ством	 освіти,	тобто	 	 Табач-
ником.За	такої	ситуації	ми	не	
маємо	права	мовчати!	–	Наго-
лошує	 голова	 ВМГО	 «Сокіл».
	 	 	 	 	 Із	 словами	 молодого	 гро-
мадського	 діяча	 не	 можна	 не	
погодитись,	тому	ми	повинні	
об’єднатись,	 і	 	не	обов’язково	
під	 егідою	 якоїсь	 політичної	
партії	чи	ідеології.	Ми	–майбут-
нє	 цієї	 держави,	 і	 зобов`язані	
відстоювати	 свої	 права,	 щоб		
не	дозволити		бюрократам	та	
бандитам	диктувати	нам	свої	
«закони»,	 головною	 метою	
яких	 є	 процвітання	 корупції.

      Анна	 Кирилюк
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Спорткуточок

   Майстер спорту України із 
боксу Василь Поліщук,  що 
гідно представляє Волин-
ську область   на українсько-
му і всеукраїнському рівнях, 
переконаний, що все у цьо-
му житті досягається через 
наполегливість і працю. Бу-
дучи студентом 3 курсу іс-
торичного факультету, він 
вже має чимало винагород, 
які дають йому прохідний 
квиток  у світле майбутнє.
	 	Для	того,	щоб	детальніше	ді-
знатися	 про	 його	 захоплення,	
хобі	 чи	 	 саме	ту	 професію,	 яка	
на	 перший	 погляд	 здається	
дуже	 ризикованою,	 але	 водно-
час	 саме	 вона	 зараз	 для	 нього	
на	 першому	місці,	 потрібно	 по-
спілкуватися	 із	 ним	 особисто.	
Вихованець	 Володимирського	
інтернату,	 він	 звик	 із	 самого	
дитинства	 добиватися	 всього	
в	 житті	 непосильною	 працею.	
  Василь, скажи, будь лас-
ка, а яким чином ти ви-
рішив для себе, що бокс 
– це дійсно твоє покли-
кання чи, можливо, хобі?
Коли	я	ще	був	зовсім	малим,	то	
побачив	 ,	 як	 проходили	 тре-
нування	 дорослих	 хлопців,	 і	
від	 того	 часу	 	 я	 почав	 відвід-
увати	 ці	 тренування	 також.	
До	18	років	цей	вид	спорту	для	
мене	був	любительським,	а	по-
тім	 я	 ввійшов	 в	молоду	 збірну.	
Які  найбільші турніри  ти від-
відав найближчим часом?
Мені	довелось	побувати	у	бага-
тьох	європейських	країнах	 і	ви-
бороти	 непогані	 результати.	
Це	 Німеччина,	 Польща,	 Білору-
сія,	 Росія.	 У	 2009	 році	 я	 зайняв	
перше	 місце	 на	 європейському	
турнірі	 в	 Німеччині,	 а	 згодом	 у	

Франції.	У	матчовій	зустрічі	між	
Україною	та	республікою	Поль-
щею,	 що	 відбулася	 нещодавно,	
також	 виборов	 перші	 позиції.
 У будь – якому спорті є 
свої правила . А що для 
тебе слугує правилом 
під час кожної твоєї гри?
У	 	 спорті	 дійсно	 багато	 пра-
вил.	 Але	 якщо	 мова	 йде	 про	
бокс,	 то	 правило	 тут	 одне.	
Коли	ти	 людину	 вперше	 бачиш	
на	 рингу,	 при	 цьому	 не	 зна-
ючи	 взагалі	 ,	 хто	 вона,	 тоді	
ти	 просто	 думаєш	 про	те,	що	
потрібно	 перемогти.	 І	 голо-
вне	 	 –	 це	 	 якнайбільше	 поклас-
ти	 	 і	 якнайменше	 пропустити!
 За яким графіком ти пра-
цюєш? І як тобі все – таки 
вдається поєднувати робо-
ту і навчання, адже, мабуть, 
дуже важко одного дня бути 
в Німеччині,  і знати, що за-
втра потрібно повернутися у 
Луцьк, щоб здати екзамен ?
Здебільшого	у	нас	по	три	тре-
нування	 в	 день,	 і	 як	 результат	
–	 	 	 три	 –	 чотири	 змагання	 на	
місяць.	 Зараз	 перебуваю	 в	 за-
пасі	 Олімпійської	 збірної.	 Щодо	
навчання,	то	якби	не	наші	вель-
мишановні	 викладачі,	 	 такі	 як	
Прокопчук	 Вікторія	 	 Євгенівна,	
наш	декан	Шваб	Анатолій	Геор-
гійович,	які	ідуть	мені	постійно	
назустріч,	 то,	 мабуть,	 нічого	
б	 не	 вийшло.	 Одним	 спортом	
ситим	 не	 будеш.	 Вища	 осві-
та	 теж	 потрібна	 в	 наш	 час.
 А бували в тебе ситуації, 
коли, наприклад, якісь об-
ставини складалися та-
ким чином ,що ти не міг 
брати участі у змаганнях?
Та	 	 бувало	 всяке.	 Одного	 разу,	
у	 2008	 році,	 захищаючи	 дівчи-

ну	 від	 гвалтівника,	 я	 отримав	
сильні	 травми,	 і	 мені	 сказали,	
що	 спортом	 не	 можна	 займа-
тися	три	роки.	На	відновлення	
пішло	три	тисячі	доларів	 і	пів-
тора	 місяця	 в	 лікарні,	 що	 для	
будь	–	якого	спортсмена	є	май-
же	 вироком.	 Та	 повернувшись	
у	 збірну,	 я	 через	 пів	 року	 став	
другим	 на	 чемпіонаті	 України.
 Як правило, у кожного 
спортсмена є наставник, 
який не лише може підтри-
мати у спорті, а й в житті?У 
тебе є такий наставник?
Так,	 це	 мій	 тренер	 Тимощук	
Сергій	 Анатолійович,	 а	 також		
Пдзізей	 Володимир	 Георгійо-
вич,	 що	 представляє	 спортив-
ний	 клуб	 «	 Любарт»	 у	 Луцьку.	
  Які у тебе плани на майбутнє 
у спорті та загалом у житті?
Виграти	 чемпіонат	 світу	 в	
Алматі	 і	 у	 2016	 році	 Олімпіаду.	
Також	 сподіваюсь	 отримати	
в	 цьому	 році	 майстра	 спорту	
міжнародного	 класу.	 Для	 мене	
бокс	 –	 це	 життя,	 покликання,	
заробіток	 на	 даний	 момент.	
Після	 закінчення	 університе-
ту	 поїду	 з	 України,	 адже	 вже	
зараз	 надходило	 чимало	 про-
позицій	 працювати	 за	 кордо-
ном.	 Тому	 ще	 все	 попереду!
    І на  завершення, щоб 
ти побажав студентам 
історичного?Поки	ти	молодий,	
ти	маєш	 	можливість	себе	від-
найти	та	проявити	у	багатьох	
сферах,	 незалежно	 від	того,	 на	
якій	 спеціальності	 навчаєшся	
чи	 в	 якому	 вищому	 навчально-
му	 закладі	 здобуваєш	 освіту.	

																	Олег	Мельник

Спорт крізь призму життя
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Проби пера

Як	хочеться	підкрастись	в	твоє	серце,
І	тишком	подивитись,	чим	воно	живе,
Чи,	може,	приєднатись,	підселитись,
Доповнити	йому	себе!
Украсти	щось	маленьке,	ту		частинку,
Яку	ніхто	не	бачив	і	не	знав,
Зоставшись	з	нею	на	хвилинку,
Кросворд	твій	розгадати	до	кінця.
А	потім	закохатись,	загубитись,
Заплутатись	у	лабіринті	почуттів,
І	з	ними	сам	на	сам	зустрітись,
Та	розібратись,	хто	чого	хотів!
Стоп!	Зупинитись!
Кохати	тебе	тілом	чи	душею?
Чи	відірвати	серце	від	грудей?
Чи,	зафутболивши	свій	розум	десь	далеко,
Віддатись	пристрасті	ночей!
Втопитись	в	наші	згуби,
Й	відчути	ті	солоні	губи,
Які	мене	в	розпусту	привели…
Зв`язали	й	за	собою	привели
До	вічного	ув`язнення	коханням!
Це	ж	те,	що	називається	стражданням!
Проте,	нехай	переживу,
Ти	забирай	мене	у	клітку	золоту,
Я	там	коханням	напуватись	буду,
І	світ	для	мене	стане	лиш	твоїм!

Веніамін	Захарчук,	студент	4	курсу	спеціаль-
ності	«Політологія»

		«Чудеса	ночі»
Поглянь,	у	небі	ніч	гуляє,
Їй	місяць	на	сопілці	грає…
Зірки	кружляють	навкруги,
Мелодію	насвистують	птахи.

У	всій	цій	круговерті	ночі
Я	бачу	лиш	твої	кохані	очі,
Я	відчуваю	твої	мужні	руки,
І	пам’ять	нагадає	про	солодкі	муки.

Я	відчуваю	дотик	твого	тіла,
І	уявляю	все,	що	так	давно	хотіла.
Ти	відчуваєш	стукіт	мого	серця
І	спокою	в	тобі	лишається	на	денці…

Ця	мить	запам’ятається	навіки,
І	навіть	як	опустяться	повіки
Ти	збережи	у	серці	ті	хвилини,
Що	Всемогутнього	благали	зупинити.

Зігрій	в	душі	зітхання,	мрії,	сподівання,
Твої	й	мої	нездійснені	бажання.
Забудь	мене,	забудь	усе	навколо	–	
Запам’ятай	похилену	тополю!

Лілія	Такчук,	студентка	1	курсу	спеціаль-
ності	«Історія»

Осінній	вечір…я	знов	сиджу	одна,
так	хочеться	кричать	мені	від	болю,	
та	в	цьому	винна	лиш	сама!
Ми	не	зустрінемось	з	тобою	більш	ніколи!
Ніколи	не	любитимеш	мене	і	я
ніколи	до	тебе	не	пригорнуся.
Ти	добре	знаєш:Я	ЛЮБЛЮ	ТЕБЕ,
й	розлуки	над	усе	боюся...
В	кімнаті	тихо,	лиш	сльоза	стіка
мого	розбитого	словами	серця,
Та	в	цьому	винна	я	сама
і	те,	що	було,	не	вернеться!!!

Тетяна	Подмовська,	студентка	1	курсу	спе-
ціальності	«Історія»

 	Прийшла	весна,	і	душу	мені	ти	осіяла,
Своєю	свіжістю	і	неповторним	цвітом	трав
Мене	зачарувала.
І	принесла	весна	дарів	чудесних	–
Блакитність	неба,	спів	пташок,
Дзюрчання	ручаїв,	небес	незвіданість	пре-
красних!
Ці	почуття	у	мене	незбагненні,
Чи	то	кохання,	чи	любов,
Чи	,	може,	це	ілюзії	сонні?
Ні,	це	не	ілюзія,
Це	справжня	казка,
Тож,		огляніться,		лиш	будь	ласка!
Тут	є	ліси,	гаї	і	гори,	ріки,
І	найцілющіші	душевні	ліки,
Які	лікують	і	малюють	в	душі	моїй	і	ніж-
ність,	і	любов,
Блаженість,	щирість	і	добро!
Тож	люди	добрі,	схаменіться,
	І	на	красу	цю	подивіться
І	не	руйнуйте,	не	топчіть
Оцю	красу,	що	величить!

Наталя	Тарасюк,	студентка	4	курсу	спеці-
альності	«Історія»

Спорт крізь призму життя
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Цікаво знати

  Дивне відчуття охоплює 
з ніг до голови, окрилює 
і змушує відірватись від 
землі…ой, та я дійсно 
лечу! Ноги не відчувають 
твердої землі, а перед очи-
ма відкривається чудова 
панорама  міста моєї мрії! 
Так, це дійсно Париж!!! 
Щастю немає меж! І я вже 
відчуваю, як моя рука тяг-
неться до кінчика Ейфе-
левої вежі – і тут все перед 
очима починає танути та 
наповнюватись темною 
димкою…це був будильник 
і  поворот до реальності… 
		Напевно,	такі	моменти	бува-
ють	із	кожним	з	нас,	коли	при-
ходить	ранок	і	буденні	справи	
не	змушують	на	себе	чекати!	
Та	що	ж	являє	собою	це	явище,	
яке	 так	 швидко	 вислизає	 із	
нашої	пам’яті?	Пропоную	пе-
реглянути	 цікаві	 факти,	 які,	
можливо,	 трішки	 прояснять	
картину	 цього	 феномену.	
•	 Сни	 бачать	
усі	 без	 винятку.																																			
Всі	люди	(за	винятком	хворих	
із	 сильним	розладом	психіки)	
бачать	сни,	однак	чоловіки	та	
жінки	 бачать	 сни	 по-різному.	
Чоловікам	в	основному	снять-
ся	представники	своєї	статі,	
жінки	 ж	 у	 снах	 бачать	 пред-
ставників	обох	статей	у	при-
близно	 однаковій	 пропорції.
•	 Сни	 запо-
бігають	 психозу.
Недавно	вчені	провели	експе-
римент:	 випробуваним	 дава-
ли	спати	8	годин,	однак	буди-
ли	в	початковій	фазі	кожного	
сну.	Через	три	дні	в	усіх	без	ви-
нятку	 учасників	 експеримен-
ту	спостерігалися	труднощі	
з	концентрацією	уваги,	галю-
цинації,	непояснена	дратівли-
вість	 і	перші	ознаки	психозу.	
Коли	випробуваним,	нарешті,	
дали	можливість	бачити	сни,	
учені	 звернули	 увагу	 на	 те,	
що	 мозок	 компенсує	 відсут-
ність	 снів	 у	 попередні	 дні	 за	
рахунок	більш	тривалого,	ніж	
звичайно,	 перебування	 ор-
ганізму	 у	 фазі	 швидкого	 сну.
•	 Нам	 сниться	 тіль-
ки	 те,	 що	 ми	 бачили.

У	 наших	 снах	 ми	 часто	 ба-
чимо	 незнайомих	 людей,	 але	
уявлення	 не	 маємо	 про	 те,	
що	 наша	 свідомість	 не	 при-
думує	 їхні	 обличчя.	 Це	 об-
личчя	 реальних	 людей,	 тих,	
кого	 ми	 бачили	 протягом	
життя,	 але	 не	 запам’ятали.
•	 Сни	 не	 бува-
ють	 буквальними.
Наша	 підсвідомість	 вико-
ристовує	 мову	 знаків	 і	 сим-
волів.	 Тому	 не	 варто	 сприй-
мати	 кожен	 сон,	 навіть	 із	
найбільш	 логічним	 і	 бага-
тим	 сюжетом,	 буквально.	
Підсвідомість	 посилає	 нам	
сигнали,	 а	 не	 чіткі	 образи.
•	 Зовнішні	 подразни-
ки	 впливають	 на	 наші	 сни.
Кожен	 з	 нас	 хоч	 раз	 випро-
бував	 це	 на	 собі:	 підсвідо-
мість	 робить	 частиною	 сну	
фізичне	 відчуття,	 яке	 ми	
відчуваємо	 в	 цей	 момент.	
Людям,	 які	 відчувають	 спра-
гу,	 підсвідомість	 “підкидає”	
образ	 склянки	води.	Вони	на-
магаються	 напитися	 (у	 сні,	
звичайно),	 знову	 відчувають	
спрагу,	знову	бачать	склянку	
води	і	так	далі	–	поки	не	про-
кинуться	і	не	зрозуміють,	що	
дійсно	 хочуть	 пити	 й	 змо-
жуть	 це	 зробити	 вже	 в	 ре-
альному	 світі.	 Таким	 чином,	
підсвідомість	 “підказує”,	
що	 потрібно	 прокинутися.
•	 Під	 час	 сну	
ми	 паралізовані.
Хочете	 вірте,	 хочете	 ні,	
але	 наше	 тіло	 практично	
паралізоване	 під	 час	 сну,	 в	
основному	 для	 того,	 щоб	
тіло	 не	 повторювало	 ру-
хів,	 які	 відбуваються	 в	 сні.
•	 Рекорд	 на	 найдовшу	
відсутність	 сну	 складає	 18	
днів,	21	годину	і	40	хвилин.	Ре-
кордсмен	 розповів	 про	 галю-
цинації,	 параною,	 погіршення	
зору,	 про	 проблеми	 з	 мовою,	
концентрацією	 і	 пам’яттю.
Швидка	фаза	 сну	 починаєть-
ся	 приблизно	 через	 півто-
ри	 години	 після	 засипання.
•	 	 Сни	 у	 фазі	 швидко-
го	 сну	 бувають	 занадто	
емоційними	 і	 дуже	 дивни-
ми,	 неприродними.	 Але	 у	

фазі	 повільного	 сну	 зазви-
чай	 сняться	 повторні	 сни,	
завдяки	 яким	 ви	 можете	
пригадати,	 наприклад,	 де	
залишили	 свій	 мобільний	
•	 Деякі	 учені	 вважа-
ють,	 що	 нам	 сняться	 сни	
для	 закріплення	 подій	 в	 дов-
гостроковій	 пам’яті,	 тобто	
нам	 сняться	 речі,	 які	 варто	
запам’ятати.	 Інші	 вважа-
ють,	 що	 нам	 сняться	 еле-
менти,	 які	 потрібно	 забути,	
–	 усунути	 спогади,	 які	 «за-
смічують»	 наш	 мозок,	 за-
важаючи	 розумовій	 роботі.
•	 Люди	 сплять	 в	 се-
редньому	 на	 три	 години	
менше,	 ніж	 деякі	 прима-
ти,	 які	 сплять	 по	 10	 годин.
•	 Людина	 проводить	
уві	 сні	 фактично	 третину	
свого	життя.	До	певної	міри	
сон	 для	 людини	 важливіший	
за	 їжу.	 Якщо	 без	 їжі	 людина	
може	 прожити	 близько	 двох	
місяців,	 то	 без	 повноцінно-
го	 сну	 людина	 може	 прожи-
ти	 не	 довше	 	 десяти	 днів.
•	 Не	усі	люди	бачать	ко-
льорові	сни.	Близько	12%	лю-
дей	 з	 нормальним	 зором	 ба-
чать	виключно	чорно-білі	сни.
•	 Ми	 забуваємо	 близько	
90%	сновидінь	і	лише	10%	від-
кладається	 в	 нашій	 пам’яті.	
Буквально	через	декілька	хви-
лин	після	пробудження	ми	вже	
практично	 не	 пам’ятаємо	
того,	 що	 нам	 снилося.
•	 Якщо	 людину	 роз-
будити	 під	 час	 фази	 швид-
кого	 сну,	 вона	 зможе	
запам’ятати	 свій	 сон	 до	
найдрібніших	 подробиць.
		 	Звичайно,	можна	обдумува-
ти	 різні	 варіанти	 тлумачен-
ня	 снів,	 та	 все-	 таки,	 як	 ми	
бачимо,	 науковці	 підтриму-
ють	просту	фізіологію.	А	ві-
рити	у	щось	більше	чи	дума-
ти	над	певними	об’єктами	та	
ситуаціями	в	снах	–	це	право	
та	фантазія	 кожного.	 А	 вза-
галі	 про	 сни	 можна	 говори-
ти	 багато...	 Тож	 ви	 просто	
спіть	 і	 пари	 не	 проспіть!	 :)

	 	 	 	 	 	 	 	 Оксана	 Силюк

Невідома сторона сну
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-	 Золотце,	 ти	 мою	 крават-
ку	 бузкову	 не	 бачила?	 –	 гу-
кає	 Іван	 до	 своєї	 дружини.
-	 Бачила,	 любий,	 у	 віталь-
ні,	 −	 ласкаво	 відповідає	 Алі-
на,	 цілуючи	 чоловіка	 у	 щічку.
-	 Що	 б	 я	 без	 тебе	 робив…
ну	 все,	 треба	 бігти.	 До	 зу-
стрічі,	 моя	 квіточко,	 −	 ла-
гідно	 прощається	 Іван.
-	 Не	 спізнюйся	 на	 вече-
рю,	 канапки	 у	 сумці,	 не	 за-
будь	 пообідати!	 –хвилю-
юче	 кидає	 навздогін	 Аля.
Ось	 із	 такою	 ніжністю	 по-
чинається	 кожен	 будній	 ра-
нок	 цієї	 сім’ї.	 А	 вихідні	 прохо-
дять	 ще	 краще,	 адже	 ніхто	
нікуди	 не	 поспішає	 і	 подруж-
жя	 має	 аж	 дві	 доби,	 аби	 в	
спокої	 насолоджуватися	
присутністю	 один	 одного.
Аля	й	Ванцьо	(як	вона	його	лю-
бляче	називає)	познайомились	
випадково.	 Хоча	 зараз	 вони	
одноголосно	 заявляють,	 що	
випадковостей	не	буває!	Пер-
шокурсниця	Аліна	чимдуж	по-
спішала	 на	 церемонію	 посвя-
ти	у	студенти	і	ніяк	не	могла	
знайти	 таблички	 з	 назвою	 її	
–	 історичного	–	факультету.	
Аж	ось	вона,	ну	нарешті…	Під-
бігла	 ближче	 і	 побачила	 його	
–	 статечного,	 чорнобрового,	
з	 широкою	 усмішкою	 на	 об-
личчі.	 Саме	 показний	 друго-
курсник	Іван	був	обраний	того	
року	для	несення	прапора	фа-
культету	 під	 час	 урочистос-
тей.	Наступні	години	дві	Аля	
очей	не	зводила	 із	незнайомо-
го	 красеня.	 Згадалися	 чомусь	
тоді	 бабусині	 слова:	 «Ону-
чечко,	врода	вродою,	а	нутро	
в	 людині	 важливіше».	 «Як	 би	
то	 перевірити,	 чи	 такий	 же	
він	гарний	всередині,	як	і	ззов-

ні?»	 -	 подумалось	 Алі.	 І	
тут	 несподівано	 непо-
далік	 від	 них	 знепритом-
ніла	дівчинка	 й	 гепнулась	
на	землю.	Усі	 хлопаки	по-
лякались	 і	 тільки	 Іван	
жбурнув	 другові	 прапор,	
кинувся	 піднімати	 дівча	
і	 приводити	 її	 до	 тями.	
Ну	 все,	 з	 того	 моменту	
Аля	 остаточно	 пропала!	
Як	 виявилось,	 мінімум	
років	 на	 п’ятнадцять.

	 На	 вечірці,	 присвяченій	 по-
чатку	 нового	 навчального	
року,	 познайомитися	 їм	 так	
і	 не	 вдалося:	 різні	 компа-
нії,	 сором’язливість	 дівчини	
і,	 як	 тоді	 здавалось,	 абсо-
лютна	 байдужість	 юнака.
	Як	кажуть,	літня	пора	чарує	
по-особливому,	 адже	 у	 пові-
трі	 витає	 щось	 незрозуміло	
романтичне.	 Того	 літа	 Алі-
на	 з	 подружками	 відпочива-
ла	 біля	 одного	 із	 волинських	
озер.	 На	 дискотеці	 вона	 по-
бачила	 хлопця	 –	 точнісіньку	
копію	 Івана,	 тільки	 русявого.	
«Як	би	ж	і	він	був	десь	поряд»,	
-	 подумки	 загадала	 Аля.	 У	 це	
важко	 повірити,	 але	 за	 яки-
хось	 півгодини	 неподалік	 від	
Алі	 з’явилася	 компанія,	 серед	
якої	 вона	 впізнала	 доброго	
знайомого	 Петра.	 Той	 запро-
сив	 її	 до	 гурту,	 запропонував	
познайомити	 із	 друзями.	 Аля	
не	 вірила	 своїм	 очам:	 перед	
нею	 стояв	 Ваня,	 той	 самий,	
котрого	вона	бажала	тут	по-
бачити	 понад	 усе	 на	 світі!
-	 Привіт.	 Аля…	 −	
сказала	 дівчина.
-	Іван	Сергійович.	Дуже	приєм-
но,	 −	 зверхньо	 відповів	 юнак.
-	 Навзаєм.	 А	 я	 тебе	 знаю,	
на	 факультеті	 бачилися,	
−	 невпевнено	 мовила	 Аля.
-	 Тааак…обличчя	 знайоме…
Ти	 тут	 сама?	 Батьки?	 Дру-
зі?	Хлопець?	–	вивідував	Іван.
-	 Сама…Тобто	 з	 подружками,	
десь	 розважаються.	 А	 мені	
чомусь	 не	 до	 того,	 настрій	
десь	 зник,	 −	 ніяковіла	 Аля.
-	 То	ходімо	його	шукати!	Ось	
ми	 плануємо	 піти	 купатися	
у	нічному	озері.	Давай	з	нами,	
може,	й	настрій	знайдеться!	–	

кокетливо	 пропонував	 Іван…
	 Той	 вечір	 став	 початком	
теплих	 стосунків.	 Тоді	 був	 і	
перший	танець,	 і	перші	комп-
ліменти,	 і	 спільна	 зустріч	
сходу	сонця.	А	у	вересні	«сту-
дентське	 радіо»	 сповістило	
про	новоутворену	пару.	Прав-
ди	 не	 сховаєш,	 та	 й	 навіщо,	
коли	Аля	й	 Іван	світилися	від	
щастя…Вони	 вже	 тоді	 зна-
ли,	що	їхні	довгождані	зустрі-
чі	 закінчаться	 свідоцтвом	
про	 шлюб,	 але	 вирішили	 за-
чекати	 отримання	 диплому.
Завершивши	 навчання,	 Іван	
влаштувався	 працювати	 у	
престижну	 юридичну	 фірму.	
Через	 рік	 закінчила	 універси-
тет	 й	 Аліна.	 Несподіванкою		
стало	запрошення	дівчини	на	
роботу	 в	 коледж	 до	 іншого	
міста.	 Не	 сказавши	 коханому	
ні	 слова,	 вона	 відмовилась.	
«Місць	багато,	а	любов	одна»,	
−	 з	 легкістю	 видихнула	 Аля,	
відправляючи	 лист	 про	 від-
хилення	 пропозиції.	 	 	 Невдо-
взі	 Іван	 запропонував	 їй	 руку	
й	 серце,	 а	 через	 три	 місяці	
вона	 дізналася,	 що	 вагітна…					
Своїй	 доні	 вони	 дали	 ім’я	 Ка-
терина.	 Студентські	 друзі	
ще	й	досі	жартують,	що	наре-
кли	 так	 дівчинку	 недаремно,	
мовляв,	 тим	 самим	 бажаючи	
їй	 стати	такою	 ж	 поважною	
і	 знаною,	 як	 російська	 імпе-
ратриця	 Катерина	 Велика.	
Одним	 словом	 –	 історики!
	 Сьогодні	 Катрусі	
п’ятнадцять.	 ЇЇ	мама	й	тато,	
збираючись	у	родинному	колі,	
частенько	 розповідають	 про	
те,	 як	 познайомились,	 довго	
придивлялися	один	до	одного,	
робили	перші	кроки	назустріч,	
приймали	 рішення…І	 тільки	
тоді,	 коли	Аля	 чи	Ванцьо	 ли-
шаються	 з	 Катею	 наодинці,	
то	 тихенько	 їй	 зізнаються,	
що	насправді	це	було	кохання	
з	першого	погляду,	те,	про	яке	
знімають	 фільми,	 і	 бажають	
своїй	 доні	 зустріти	таке	ж	 –	
справжнє,	 чисте,	 довговічне!

   Альона	 Гарбарук

Їх поєднав істфак.... Цікаво знатиНевідома сторона сну
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