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Чи є на світі досконалість? Звісно є – наші викладачі! І це ми пишемо зовсім не 
тому, що скоро заліки і екзамени, ні-ні!

Але чи можна покращити досконалість? Наші студенти, які із загадкових при-
чин побажали залишитися анонімними, вважають, що нема нічого неможливого, 
особливо у Новому Році, і саме тому ми представляємо вам результати опитування 
під кодовою назвою: «Лист Діду Морозу, або як полегшити життя студента».

«Дорогий Дідусь Мороз, я розумію, що 
вже – великий хлопчик/дівчинка, і тебе, 
можливо, нема, але допоможи без поганих 
наслідків у 2017 р. сказати:

Пані Кирилова, у новому році ми хо-
чемо, щоб Ви додавали в критику більше 
ніжності. Вбивати в ледарях-студентах 
віру в легкі заліки і милосердних редакто-
рів – жорстоко. 

Пані Хотюн, додайте ще німецьку й 
англійську до своєї новаторської ідеї зі 
зміною мов кожну хвилину - і у рік півня 
ми станемо справжніми поліглотами на за-
здрість філфаку.

Як полегшити життя студента
Пані Гудошник, будь ласка, давайте 

нам на відповідь більше 5 секунд і  лякай-
те обережніше бідних студентів «петіта-
ми» й «екомодами». 

Пан Гусєв, ваше почуття гумору 
безцінне, але у новому році досить жарту-
вати краще, ніж актори «Вечірнього квар-
талу». Студенти почувають себе поряд з 
Вами немовлятами.          

Пані Дударевич, будь ласка, припи-
ніть виглядати краще власних студенток і 
закохувати у себе хлопців-журналістів. Їх 
і так небагато…

Пані Гурчіані, благаємо від імені усіх 
першокурсників – не змушуйте їх вимов-
ляти Ваше ім’я і по батькові. З часом воно 
само прийде.

Пані Полякова, будь ласка, частіше 
діліться з нами розповідями з власного 
досвіду. Хоча… Ну добре-добре, трохи 
підглядати в аркуш можна.

Пані Бахметьєва, ви така чарівна, 
коли намагаєтеся робити суворий вигляд, 

а у Вас все одно не виходить… Можливо, 
і не треба?

Пані Шандра, ласкаво просимо до на-
ших практик! Ми сумуємо за Вами кожен 
раз, коли в самотній аудиторії проглядає-
мо Ваші чекіни з іншої країни…

Пан Александров, будь ласка, доз-
вольте залишати на фото більше повітря і 
зрозумійте, що змерзлі руки погано три-
мають фотокамери, а університетська го-
робина не бажає позувати…

Пані Гусак, у новому році візьміть з 
собою у поле! Незаповнені глосарії і що-
денники новин хай відпочинуть.

Пані Ісаєва, ви зробили б нам велику 
приємність, якщо почали б приймати во-
кабуляр з заплющеними очима, а, головне, 
вухами. Що скажете?

Пані Сухенко, пам’ятайте, що Ви у 
відповіді за тих, кого приручили. Старші 
курси дуже без Вас сумують.

Пані Бучарська, за останній рік сту-
денти провели більше часу у театрах і 

бібліотеках, ніж за все життя. Пожалійте 
наших батьків, вони починають забувати 
обличчя дітей.

Пані Темченко, пожалійте бідних і 
студентів. Їм і без 20 перескладань є чим 
зайнятися взимку, а роки заснування пер-
шої газети вони вивчать, точно-точно! І 
забудуть до ДЕКу. 

Пані Гусєва, наступного року продов-
жуйте знайомити студентів з творчістю 
Пушкіна і Гумільова, а також не забувайте 
підвищувати голос на «камчатників». Їм 
також цікаво послухати.

Пані Бутиріна, будь ласка, у 2017 році 
почніть піарити нас – журналістів. Не мо-
жемо більше заздрити рекламістам.

Пан Демченко, залишайтеся таким, 
який Ви є. Усі опитані студенти категорич-
но відмовилися називати Ваші вади, тому 
Ви апріорі ідеальні! 

Анна Гребенчук
Катерина Коваленко

Валерія Яровкіна

Настає довгоочікуваний час, коли оживають казки й 
трапляються дива. Не змогли оминути тему Нового 
року й ми, адже для більшості людей це найважливіше 
свято. Саме зараз до вашої уваги свіжий, яскравий, ціка-
вий, з масою несподіванок і сюрпризів наш святковий 
спецвипуск. Напередодні Новоріччя третьокурсники по-
знайомлять з людьми – невидимками, які завжди поруч 
з нами. Здивують розмаїттям студентських типажів.      

Не залишать нікого байдужими матеріали від чет-
вертого курсу, теми яких вони тримали в таємниці до 
останнього. Другокурсники презентують калейдоскоп 
кінематографічних уподобань наших викладачів, який 
здивує навіть бувалих кіноманів. Першачки – дебютан-
ти запросять у світ гумору і спробують ще раз пере-
конати, що Дід Мороз існує. Та буде ще багато інших 
цікавинок, які зійшлися на сторінки газети звідусіль. 

Звертаємо вашу увагу на особливість цього випуску. 
Кожен курс обрав собі колір шпальти: зелений – пер-
ший, жовтий - другий, червоний – третій, синій – чет-
вертий.

Це не випадково! Адже тепер кожний читач зможе 
проголосувати за вдалі сторінки та статті. 

Алгоритм голосування: 
1. Прочитай газету, посміхнись над вдалими (або не 
дуже )жартами. 
2. Обери сторінку, яка сподобалася найбільше. 
3. На кафедрі масової та міжнародної комунікації про-
голосуй за улюбленця.  

Наголошуємо, що за свій курс голосувати не можна! 
Усе, чекай на результати! Найкреативнішим – приз!!!

Мультивсесвіт  9-го корпусу: 
відомі т а невідомі герої.

Деталі на стор. 5-6

Сюрприз від 4 курсу. 
Шукайте на стор. 6-7

Жарти від 
наймолодших 
журналістів на стор. 8

Райко МаргаритаАвтор: Аліна Вовкобой
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День, коли земля зупинилась
Найперші враження – не 

затемнені нічиїм втручанням 
і сформовані без будь-якого 

стороннього впливу - бу-
вають справедливі.

Джером Клапка Джером. 
Троє на чотирьох колесах.

Чи так це? Правильно казав 
великий Джером? Ми розберемо-
ся. А розслідувати будемо перші та 
останні враження студентів щодо 
викладачів кафедри журналістики..

Кирилова Оксана Вікторівна 
Очікування: це дуже креатив-

на та цікава лекція. Обіцяємо, що 
будемо ходити на кожну пару, щоб 
не отримати нуль балів. 

Реальність: наша група роз-
ділилися на безсмертних та без-
страшних. До кінця семестру 
дійшли не всі, бо мало хто з нас 
мав витримку постійно виправляти 
тексти для “Гончар Інфо”. 

Темченко Лілія Василівна 
Очікування: Ми були ще на 

першому курсі. У такий період 
все здається страшним та темним. 
Так ми подумали про Лілію Васи-
лівну. Одразу було сказано: «Хто 
не вчиться, той не отримає нічого. 
Будете ходити до мене кожен день 
як на роботу». Кожна пара була для 
нас суцільним страхом.

Реальність: Через рік ми 
зрозуміли, що нічого страшного 

не може бути. Якщо вчити та під-
ходити, спілкуватися, виказувати 
свої ідеї щодо практики – все буде 
добре.
Інга Костянтинівна Дударевич 

Очікування: це мабуть сту-
дентка, але що вона тут забула? 

Реальність: ми дуже полю-
били Інгу Костянтинівну за її кре-
ативні ідеї для наших практичних 
робіт і не тільки.

Бутиріна Марія Валеріївна 
Очікування: дізналися, що 

вона завідувач кафедри масової 
та міжнародної комунікації, тому 
одразу почали шукати місце робо-
ти за кордоном. 

Реальність: зрозуміли, що 
вона просто золота жінка, яка по-
лонила нас. На цьому все. 

Гусак Наталія Анатоліївна 
Очікування: як вимовити наз-

ву цього предмету? Нам страшно 
йти до неї на пару? Можна нам 
просто залишитись вдома?

Реальність: під кінець року в 
аудиторії була така ж кількість лю-
дей, як і на перескладанні. 

Ісаєва Наталія Олексіївна 
Очікування: студенти стар-

ших курсів характеризували нам її 
як “суцільні борги з робіт” 

Реальність: під кінець року 
ми зрозуміли, що це самий “по-
лярний” викладач, особливо перед 
сесією. 

Шандра Ольга Євгенівна 
Очікування-реальність: 

Можна продовжити історію про 
безсмертних та безстрашних, але 
цю історію можна продовжити 
тільки до початку пар. Саме в ау-
диторії ми почали набиратись дуже 
цінним досвідом як саме зробити 
цікаву та якісну статтю . 

Сухенко Інна Миколаївна 
Очікування: зрозуміли що з 

англійською у нас “вері бед”, тому 
намагалися хоча б просто приходи-
ти на пару.

Реальність: згодом зрозуміли 
що це дійсно гарний та кваліфіко-
ваний викладач англійської мови. 
Завдяки їй нам вдалося покращити 
знання з цього важкого предмету. 

Гусєва Олена Олександрівна 
Очікування: це мабуть най-

суворіший викладач у всьому уні-
верситеті, тому сховаємо телефон 
подалі. Хоча, краще взагалі не ру-
хатись. 

Реальність: о, нарешті 
вийшла нова серія мультфільму, 
час подивитися. 

Гусєв Андрій Вікторович 
Очікування: він чоловік Гусє-

вой? Та ні, дуже молодий. Мабуть 
син. 

Реальність: з вище написаним 
нам розібратися не вдалось, але 
знаємо одне: він невловимий, але 
якщо це комусь вдалося, то вва-
жайте що джекпот у вас в кармані.
Бахметьєва Алла Миколаївна 

Очікування: думали, що вона 
дуже вимоглива, бо дізналися що 

вона голова Пресс-центру ДНУ.
Реальність: її майже не мож-

ливо знайти, бо буває вона на 
кафедрі кілька разів на тиждень, 
кажуть салаги. Ті, хто в адекваті, 
шукає Аллу Миколаївну у першо-
му корпусі у прес-центрі.
Бучарська Ірина Станіславівна

Очікування: вона знову  за-
дала домашнє завдання, в якому 
можно загубитися, як на сходах у 
Хогвартсі? Одні ми не розуміємо 
де початок та кінець? Знову театр? 
(Обурений смайл) 

Реальність: треба придбати 
квиток на «Повернення до раю». 
Ну і звісно ж не забути знайти ар-
хетип декана. 
Гурчіані Хатуна Джимшерівна 

Очікування: Хатуна – це їм’я 
чи прізвище? Добре, потім роз-
беремося, краще помилуватися її 
довгим та блискучим волоссям.

Реальність: завдяки особли-
вому підходу Хатуни Джимшерів-
ни нам вдалося запам’ятати усе, 
що від нас вимагалося.  
Хотюн Людмила Валентинівна

Очікування: будемо намага-
тися здивувати, щоб вона думала,  
що ми круті журналісти і нас чекає 
місце на телебаченні. 

Реальність: знімаючи рожеві 
окуляри, розуміємо що телебачен-
ня - це тільки мариво. Але є і плюс:  
з таким куратором хлопців у армію 
не заберуть. 
Александров Анатолій Іванович

Очікування: мріємо стати не 
тільки крутим журналістом, але 
і фотографом.  Уважно слухаємо 
про його круту техніку та мріємо 
потрапити на зйомки передачі «О 
рыбалке всерьёз». 

Реальність: знаємо усі тонко-
щі програми “О рыбалке всерьёз». 
Замислилися про зміну професії. 

Полякова Тамара Олексіївна
Очікування: вона дружина 

того самого Полякова? А у неї мож-
на буде взяти автограф? 

Реальність: Тамара Олексіїв-
на знає про телебачення таке, чого 
нема у жодному підручнику. До 
речі, її власні підручники набагато 
цікавіші за тих, що у бібліотеці.

Гудошник Оксана Василівна 
Очікування: боялись уявити, 

що і чекати від неї. 
Реальність: це один із тих ви-

кладачів, який надихає абітурієнтів 
на пробних творчих конкурсах об-
рати саме ФСЗМК. Вона вміє ціка-
во подати самий нудний матеріал. 
Так, цю жінку буде чутно навіть 
на шостому поверсі, незважаючи 
на те, що вона буде читати лекцію 
на першому. Саме заради неї ти 
не будешь спати ночами і зубри-
ти. Формула ідеального викладача 
складна, але Гудошник нею щодня 
користується.

Дар’я Мізікіна 
Марія Алексаха

Катерина Коміссар

Кожному студентові, щоб 
скласти іспит або отримати залік, 
слід не тільки мати гарні знання з 
предмету. Важливу роль також ві-
діграє симпатія викладачів. Навіть 
вони самі не раз казали нам: «Спо-
чатку ви працюєте на авторитет, 
потім авторитет працює на вас». 

Редакція підготувала декілька 
порад, які, можливо, допоможуть 
підняти свій рейтинг серед педа-
гогів. 

Порада перша
Завжди приходьте завчасно. 

Ніколи не запізнюйтесь. Тим, хто 
мешкає у передмісті рекомендує-
мо виходити з дому десь у 4 ран-
ку. Буде час додибати пішки, якщо 
маршрутка зламається. 

Мешканцям гуртожитків вза-
галі  нічого робити у кімнатах. 
Скільки тієї ночі? Можете стояти 
біля дверей, щоб відкрити їх для 
викладача, аби показати свої ма-
нери. 

Ви маєте бути присутні на всіх 
заняттях у будь-якому стані. Темпе-
ратура тіла  40 градусів не повинна 
стати на заваді для отримання ти-
тулу «улюблений  студент». Так ви 
покажете, наскільки важливий для 
вас предмет і сам викладач. 

Уважно читайте довідку від 
лікаря. Студент, що увесь семестр 
хворів на нежить, виглядає несо-
лідно. Викладача точно не розчу-
лить.  

Проспати пару для вас – най-
тяжчий гріх. Якщо ви розумієте, 
що запізнюєтесь хоч на хвилину – 
відразу телефонуйте до викладача 
і просіть вибачення за запізнення.  
У разі, коли слухавку не беруть, 
дзвоніть і дзвоніть. Наполегливість 
понад усе. 

Порада друга 
Завжди займайте найближче 

місце до викладача. Не відводьте 
від нього погляду ні на мить. Він 
повинен розуміти, що ви уважно 
слухаєте кожне його слово. Сту-
денти старших курсів розповіли, 
що можна спати на першій парті з 
розплющеними очима. Це – вищий 
пілотаж. Якщо вмієте, спробуйте 
попрактикувати. 

Порада третя 
Не забувайте задавати безліч 

дурних питань. Так, можливо хтось 
подумає,  що ви не сповна розуму, 
але викладач – вихована людина 
і,  переконливо імітуючи радість, 
спробує  відповісти навіть на пи-
тання, скільки точно зірок на небі. 

Порада четверта
Переслідуйте викладача 

скрізь. Не має значення, чи це ко-
ридор, чи це вбиральня. Він пови-
нен розуміти, що ви – наполегли-
вий студент і жадаєте отримувати 
знання не тільки під час пари, але і 
на перерві. Дізнайтесь його адресу. 
Якщо ви втратити зв’язок з викла-
дачем, то зможете поїхати до нього 
додому і показати, як ви сумували 
та хвилювались. 

Порада п’ята 
Соціальні мережі допомо-

жуть вам бути ще на крок ближче 
до ваших дорогих викладачів. Ви 
зобов’язані знайти їхні сторінки 
на всіх відомих вам сайтах і до-
лучитись до списку друзів. Щоб 
показати свою відданість, можете  
видалити всіх друзів, залишивши 
тільки педагогів. Так стане зро-
зуміло, що окрім них вам більше 
ніхто не потрібен. Обов’язково ви 
повинні пролайкати всі фотографії 
на сторінках викладачів. Не має 
значення, яка їхня кількість.

Порада шоста
Не слід забувати про те, що 

викладачу завжди потрібна ваша 
допомога. Особливо з хатніми 
справами у нього вдома. Оскільки 
його адресу ви дізналися ще вико-
нуючи четверту пораду, то можете 
цим скористатися. Їдьте до нього 
додому і пропонуйте свою допо-
могу. Він може відмовити вам із 
ввічливості. Ви маєте бути настир-
ливим, адже окрім вас ніхто не змо-
же виконати за нього усі домашні 
справи. Помийте підлогу, полийте 
квіти, можете навіть переклеїти 
йому шпалери та помити вікна. 
Він обов’язково оцінить усі ваші 
старання.

P.S. Якщо після впровадження усіх 
наших порад, ви – все ще студент 
ФСЗМК, ніяка у світі сесія вас не 
налякає. 

Дар’я Мізікіна 

Овен 
Овена Вогняний 

Півень зустріне з обе-
режністю. Він пам’ятає, 
яким бойовим той був у 

минулому і як легко справлявся з усі-
ма невдачами, а тому 2017 рік буде 
спокійнішим, хоча й не позбавленим 
приємних змін.

Розвивайте свої таланти (осо-
бливо в лінгвістичному плані), не зу-
пиняйтеся ні перед чим, йдіть напро-
лом – і буде вам щастя. Але у битві за 
нього не залишайте без уваги і своїх 
близьких, знайомих та студентів, які 
вірно чекатимуть вас з чашкою те-
плої кави у рідній 500 аудиторії.

Телець 

Телець впевнено займе місце 
найщасливіщого знаку 2017 року. Це 
зовсім не дивно, адже Вогняний Пі-
вень вирішив збільшити його вдачу 
аж в три рази!

Вас чекають нові знайомства і 
нові зустрічі, але не варто прощатися 
й з друзями минулих років. Даруйте 
оточуючим (а головне – студентам) 
не тільки ніжність і розуміння, але й 
голку іронію і гумор. У решті решт, 
сміх подовжує життя і дарує гарний 
настрій, а вашим знайомим це дуже 
знадобиться, щоб вгамувати тиху за-
здрість від вашої вдачі.

Близнята 
Для Близнят на-

ступний рік підготував 
дуже приємні сюрпри-
зи, пов’язані з фінанса-
ми. Вогняний Півень принесе успіх 
у кар’єрних та професійних досяг-
неннях, але й про особисте життя не 
забуде. 

Продовжуйте дарувати студен-
там знання, від яких вони все намага-
ються втікти, і не ігноруйте ледарів. 
Їм дуже самотньо зимою вдома, тому 
запросіть їх на перескладання, про-
ведіть час весело. А ось до студентів, 
які відвідують вас по середах на дру-
гій парі можна виявити усе можливе 
розуміння і приязнь. Це позитивно 
вплине на ваше біополе.

Рак 

Початок року Вогняного Півня 
обіцяє бути для Рака повільним, але 
мине кілька місяців – і його життя 
сповниться енергією і драйвом, яких 
йому так не вистачало.

Зірки радять здійснити найшале-
нішу ідею, яка тільки спадала вам на 
думку. Стрибнути з парашутом, від-
правитися у кругосвітню подорож, 
вивчити японську – в усьому цьому 
вас супроводжуватиме успіх. А ось 
змінювати чохол для телефона,  забу-

вати про манікюр і втрачати зв’язок 
з четвертим курсом категорично не 
рекомендується, інакше є шанс, що 
вдача відвернеться від вас.

Лев 
Перехід від старо-

го року до нового для 
Лева буде несподіва-
ністю, адже стільки 
ідей ще не реалізовано, 

стільки газет не видано, стільки сту-
дентів переписували свої матеріали 
лише один раз… Але не варто суму-
вати, Вогняний Півень взяв Лева під 
своє крило. 

На вас чекають приємні несподі-
ванки, вдалі пропозиції і море пози-
тивних емоцій. Намагайтеся помен-
ше гарчати на недосвідчених левенят 
і побільше муркотати – і обов’язково 
станете царем звірів.

Діва 
Діва цього року, 

хоча й змушена буде 
багато працювати, буде 
винагороджена лю-
бов’ю оточуючих і успіхами в усьо-
му, за що тільки візьметься. Життя 
її сповниться барвами, серед яких 
головним буде – вогняно-червоний.

Не соромтеся користуватися 
легким насиллям у справі долучення 
оточуючих до ваших інтересів і захо-
плень. Хай студенти кожного тижня 
читають по 10 книжок і кожного мі-
сяця відвідують по 5 вистав – не вам 
же тільки працювати і отримувати 
від цього задоволення.

Терези
Терезам вже час 

готуватися до сповне-
ного цікавою роботою 
року. Але їх чекає не 
тільки бурхлива актив-

ність. Вогняний Півень приготував 
для Терезів багато теплих годин як у 
колі сім’ї, так і на роботі.

2017 рік принесе вам 2 мішки 
великих досягнень і 3 мішки щастя. 
Знайдіть в своєму серці стільки вог-
ню, скільки знадобиться для зігрі-
вання усього корпусу, і направте його 
на подальший розвиток і поліпшення 
усього, що забажаєте. Не забувайте й 
про своїх підлеглих – премія у ново-
му році їм не заважить, адже реалі-
зовувати ваші ідеї нерідко доведеться 
саме їм. 

Скорпіон 
Хоча нерідко у ми-

нулому році Скорпіону 
доводилося користу-
ватися своїм гострим 
жалом, рік Вогняного Півня обіцяє 
сповнити його життя вдачею. Вдачі 
буде стільки, що її вже нікуди буде ді-
вати, і занудьгувавший Скорпіон від-
правиться шукати собі проблеми сам.

Ні в чому собі не відмовляйте, 
живіть на повну й не припиняйте 
пускати в діло свій отруйний хвіст, 
виховуючи підростаюче покоління. 
У решті решт, саме за вашу чарівну 
колючість маленькі скорпіонята так 
вас обожнюють.

Стрілець 

Для Стрільця рік Вогняного Пів-
ня стане справжнім подарунком. Він 
не тільки забуде про всі свої можли-
ві невдачі з минулого, але й близько 
познайомиться з виразом: «Щастя 
нікуди дівати».

В жодному разі не нервуйте, 
бережіть свій гарний настрій і да-
руйте його оточуючим, як робили це 
завжди. Слідуйте цим правилам – і 
побачите, як усі негаразди вас обми-
нають, а ваші юні підлеглі видають 
класні газети і вимовляють ваше ФІО 
без зупинки і на мотив гімну.

Козоріг 
Козоріг з самого по-

чатку року сповниться 
такою рішучістю, якої в 
нього не було вже давно. 
Він забуде свою скромність і з но-
вими силами кинеться підкорювати 
нові горизонти, які під таким натис-
ком просто не зможуть встояти.

Список цікавих пропозицій і 
ідей все більше розростатиметься і 
захопить вас з головою, але радимо 
у цьому коловороті подій не забувати 
про близьких, друзів і просто зна-
йомих учнів, яких зачарували ще з 
першого курсу бесідами про Гіляров-
ського, Буніна і Зінаїду Гіппіус.

Водолій 

Новій рік для Водолія почнеться 
весело, і буде таким упродовж на-
ступних 11 місяців. Він забуде, що 
таке сум і самотність ще надовго, і 
порине у світ приємних вражень.

Зірки рекомендують вам не 
втрачати рівноваги і ігнорувати усі 
можливі невдачі, адже вони – лише 
маленький крок назад перед гігант-
ським стрибком вперед. Присвячуйте 
кожну вільну хвилину творчості, пи-
шіть вірші, спробуйте себе у професії 
письменника – успіх і позитивні емо-
ції супроводжуватимуть вас усюди. 

Риби 
Рік Вогняного 

Півня для Риб розпоч-
неться з калейдоско-
пічного виру подій, які 
буквально перепов-

нять їх життя до краю і занурять у 
себе, як у глибоке озеро. 

Ні краплі не сумнівайтеся в сво-
їх можливостях і ризикуйте. Ваша 
кар’єра складатиметься успішніше, 
а ваша чарівність відкриє двері в 
будь-які сфери, варто тільки захоті-
ти. Виявіть більше натиску і напо-
легливості, а ось до студентів з вока-
булярами можна і трохи милосердя 
подарувати. Зірки рекомендують.

«Норми» поведінки 
ідеального 

студента
Про якого студента мріють 

викладачі на перервах між па-
рами? Якого викладача хочуть 
бачити студенти, виконуючи 
домашнє завдання десь на пів 

першу годину ночі? Ми поспілку-
валися із викладачами та сту-
дентами і вже готові надати 

вам інформацію щодо ідеальних 
«мешканців» ФСЗМК.

Ідеальний студент
Ідеальний студент всесторон-

ньо розвивається. Він відвідує 
театри, де  встигає подивитися 
десяту серію «Світу Заходу», аби 
потеревенити про неї з Оксаною 
Василівною.

Ідеальний студент захоплю-
ється Бахтіним та театром кабукі. 
Він полюбляє флет-уайт та ніколи 
не забуває дату виходу ліричної 
збірки Франка. Герої його викла-
дачів – його герої. 

Ідеальний студент приходить 
на пару у шортах та в’єтнамках. 
А потім виходить з аудиторії, бо 
викладач нагадує - міський пляж  
так і не перенесли до дев’ятого 
корпусу. 

Ідеальний студент також буває 
на перескладанні! Ось він – надія 
факультету, всьоме приходить пе-
рескладати двадцять питань до 
Оксани Василівни. Такий веселий, 
оптимістичний, сповнений знань і 
надій на залік, ідеальний щаслив-
чик, іде, за досвідом попередніх 
поколінь, на восьме перескладан-
ня.

Ідеальний студент відпові-
дально підходить до своєї сто-
рінки у соціальних мережах. 
Обов’язково «викидає» по два-три 
селфі з редакторами газет і журна-
лів на день у Інстаграм – як запові-
ла Ольга Євгенівна. А ще реєстру-
ється на Фейсбуці – до викладачів 
поближче. Потім він постить там 
по дві-три розумні цитатки на 
день (бажано цитувати Сковороду 
чи Кобилянську) – і залік у Лілії 
Василівни йому гарантований!

Якщо студент заборгував ви-
кладачу пару-трійку робіт, то не 
попадатися на очі йому – вірний 
шлях. Але якщо ти плануєш стати 
ідеальним студентом, запам’ятай: 
ідеальні або все виконують, або 
зовсім не приходять в дев’ятку.

Ідеальний студент дуже і дуже 
пильнує за своїм екстер’єром! 
Розумний студент знає, коли по-
трібно переодягнутися в сарі для 
Хатуни Джемшерівни, а коли – 
футболку з Пулітцером натягнути.

Ідеальний викладач

Він приходить хвилин за 15 
до початку пари… А хоча ні. Він 
телефонує старості за день і попе-
реджає, що пари не буде. А якщо 
все ж вирішив вразити студентів 
своєю присутністю, то обов’язко-
во намагатиметься дати їм хабаря, 
щоб вони більше не приходили.

Ідеальний викладач, якщо 
викликає, то тільки на дуель: 
пропонує стрілятися на водяних 
пістолетах. Програвши черговий 
бій, ставить +20 балів до заліку і 
відпускає зі словами: «Ви дуже 
стомилися, Вам потрібен відпочи-
нок!»

Побачивши вдруге за весь се-
местр студента на парі, пропонує 
стати хрещеним батьком своєї ди-
тини: «Усе ж таки рідні люди, ба-
чимось частіше, аніж з друзями». 

З аксесуарів ніколи не кори-
стується паском. Віддає перевагу 
взуттю без підборів, аби випад-
ково не розбудити на заняттях 
втомлених студентів. Він щиро 
захоплюється їх талантом, іколи 
відправляє матеріал на перепра-
цювання. Його принцип: «Напи-
сав - і годі!» Ідеальний викладач 
самостійно доводить роботу до 
досконалості.

Під час сесії зустрічає студен-
тів в університеті у брилі, сонце-
захисних окулярах, з квитком та 
чемоданом у руках. При цьому, 
постійно повторює одну й ту саму 
фразу: «Давайте швидше заліков-
ки, я на літак запізнююсь!» В залі-
ковках завжди залишає на згадку 
про себе автограф з величезною 
циферкою «5» поряд .

Ідеали-ідеалами, мрії-мріями, 
але наші реальні викладачі і сту-
денти – теж нічого. Вони не дають 
списувати, а ми нещадно запізню-
ємося на пари. Вони задають чи-
тати книги по п’ятсот сторінок, а 
ми читаємо їх короткий переказ. 
Ходимо на виставки, спілкуємося 
із акторами театру і заливаємо-
ся зо сміху, коли викладачі, щось 
«віджигають» разом із нами. Тож 
реальність зовсім не поступається 
ідеалам.

Катерина Моисеєнко 
Оксана Алексєєнко

Параметри ідеальності
Або як студенти і викладачі уявляють один одного

Новорічний гороскоп 
«Знайди себе у знаці зодіака!»

 Ангеліна Парфенова
 Наталія Соколова

Вікторія Дулінова 
Світлана Ободенко

Хай перетворить добрий гном ваш холодильник в 
гастроном. І цілий рік щоб надурняк ви пили пиво і коньяк!
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явитися, що фільм посередній. Але, тим не менше, я переглядаю його із 
року в рік, бо стрічка здатна неабияк поліпшувати настрій», – розповідає 
Андрій Вікторович. 

Доценти Тамара Олексіївна Поля-
кова та Алла Миколаївна Бахметьєва  
створюють новорічний настрій для себе 
та своєї родини власноруч. Їм не потріб-
ні ніякі ані фільми, ані реклами. Тамара 
Олексіївна взагалі вважає , що телевізор 
– це така «корисна завада», яка потрібна 
лише як фон. Хоча, інколи і фон буває 
зайвим. Наприклад, коли  вирішуєш при-
святити вечір читанню хорошої книги.  А 
найкращим варіантом проведення вільно-
го часу є спілкування з рідними та друзя-
ми. І з цим важко не погодитися!

Кіноказка «Чародії» здобула  значну  
прихильність  у викладача Ольги Євге-
нівни Шандри. Фільм розповідає про 
справжнє кохання, здатне творити чудеса. 
Проте Ольгу Євгеніївну він зачепив  ін-

шим, а саме - піснями. З посмішкою на обличчі вона пригадує шкільні роки. 
Тоді разом із подругами вони любили наспівувати «чародійські» пісні, сло-
ва яких занотовували у зошитах. Ті дивовижні мелодії дійсно просякнуті  
чарами!

«Іронія долі, або З легким па-
ром!» посідає перше місце в рей-
тингу кращих новорічних фільмів 
відразу у трьох наших викладачів: 
професора та декана Володомира 
Дмитровича Демченка,  доцентів 
Ірини Станіславівни Бучарської 
й  Лілії Василівни Темченко. Цей 
добрий, позитивний фільм, що є ра-
дянською класикою, дає сигнал, що 
свято нарешті настало. 

Володимир Дмитрович розпо-
відає: «Ще зі студентських часів я 
вражений та захоплений фільмом 
«Іронія долі…». Напевно, лише в 

цьому фільмі Ельдару Рязанову вдалася дивовижна витонченість та при-
голомшлива щирість у передачі почуттів».

Професор Олена Олександрівна Гусєва знаходить цікавий контент, 
в тому числі такий, що містить актуальну новорічну тематику, на сайтах 
«Світ тісний» та «Мій світ». Щодо художніх фільмів, то тут пальма пер-
шості належить кінострічці «Зигзаг удачі». Окрім цього, вона залюбки ви-
тратить невеличку частину свого вільного часу на перегляд мультфільмів 
«Падав торішній сніг»,  «Їжачок в тумані», «Кіт у чоботях» або «Троє із 
Простоквашино». Погодьтеся, їх можна дивитися сотні разів!

Та не дивлячись на те, що незабаром  магічне свято, викладачеві Ана-
толію Івановичу Александрову не до казочок. Зимовими вечорами він 
надає перевагу перегляду історичних та документальних фільмів. А ще 
він полюбляє поринати у світ оркестрової музики. 

«Я обожнюю  композиторів Джеймса Ласта, Поля Моріа. Із задово-

Відчувати магічну атмосферу Нового року ми починаємо задовго до 
самого святкування. Існує безліч речей, створених аби вселяти у кожного 
із нас святковий дух. Завдяки йому - на вулиці все частіше зустрічаємо 
щасливі обличчя. Та й не лише на вулиці!  Навіть в університеті, незважа-
ючи на наближення сесії та цьогорічний напад застуди, бачимо радісних 
та усміхнених студентів та викладачів. До речі , викладачі… Саме про них 
далі й піде мова. 

Що потрібно нам, студентам, для щастя? Реклама «Сoca-Cola», 
прем’єри новорічних фільмів, музика в торгівельних центрах, ілюмінація 
на вікнах будинків, декорації на вулиці, просочене ароматом мандаринок 
повітря – усе це сигнали, що феєричний момент вже не за горами. А коли 
ще й з погодою пощастило: вулиці засипані снігом 
і носик пощипує морозець – просто фантастика! А 
от цікаво, що формує новорічний настрій виклада-
чів факультету? І чим вони займаються довгими 
зимовими вечорами, поки Дід Мороз читає їхні 
листи? Отримаємо відповіді на ці питання у викла-
дачів кафедри масової та міжнародної комунікації 
ДНУ імені О. Гончара. 

Доцент Люд-
мила Валентинів-
на  Хотюн – фанат 
казок Ганса Крісті-
ана Андерсена. 
Найулюбленіша з 
них – «Лускунчик і 
Мишачий король». 
Ця казка додає по-
зитиву й змушує повірити, що мрії здій-
снюються. Людмила Валентинівна  розпо-
відає, що обожнює її з самого дитинства. 

Пам’ятає, як дивилася «Лускунчика…» разом із батьками, а зараз - вже її 
діти насолоджуються переглядом казки разом з мамою. 

«Привіт сім'ї» та «Любіть Куперів» – 
улюблені новорічні фільми доцента Окса-
ни Вікторівни Кирилової. Говорить, що 
переглядає їх наодинці й просто обожнює 
акторку Даян Кітон. «Ці фільми виклика-
ють абсолютно різні емоції: сміх, обурен-
ня, співчуття, нерозуміння. З`являється 

бажання негайно, прямо зараз зупинити перегляд! Бо так не можна! Це 
неправильно, не по-новорічному! А потім хочеться знову увімкнути й до-
дивитися до кінця. Поплакати та зрозуміти, що все правильно. Так повинно 
бути», – ділиться своїми враженнями Оксана Вікторівна.

Поціновувач справжнього мистецтва 
доцент Оксана Василівна Гудошник із 
задоволенням дивиться фільм «Реальне 
кохання». Назва доволі-таки сентимен-
тальна, проте кінострічка заслуговує на ви-
сокий бал. Фільм не лише описує чергову 
love story, а ще й демонструє теплі родинні 
стосунки. Це цікава історія з ароматом но-
ворічної ялинки.

Стрічка «Один вдома» – один із найпо-
пулярніших  серед молоді. Головний герой 
Кевін підкорив серця мільйонів глядачів, у 
тому числі й серця наших викладачів Ан-
дрія Вікторовича Гусєва, Iнги Костянти-
нівни Дударевич та Хатуни Джимшерів-
ни Гурчіані. Вперше вони познайомилися 
з цим напрочуд милим і дотепним хлопчи-
ком в безтурботному дитинстві, проте й за-
раз не перестають тішитися його сміливим 
витівкам. 

«Якщо підійти до 
сюжету критично  й 
оцінити операторську 
роботу, гру акторів, 
саундтрек, то може ви-

ТИМ ЧАСОМ ЯК  ДІД МОРОЗ ПАКУЄ ПОДАРУНКИ…
Або що формує новорічний настрій викладачів кафедри масової та міжнародної комунікації

Не знаю як вам, а мені на питання про найулюбленіше свято 
доволі часто доводилося чути одну й ту ж саму відповідь: «День 
народження та Новий рік». З першим усе зрозуміло: у цей день 
ти – персона VIP , і вся увага приділяється тобі. А от Новий рік… 
Чому у цього свята така величезна купа прихильників? До того 
ж – по усьому світові! Як на мене, відповідь очевидна. Новий рік 
– це, насамперед, казка, яка залишається  справжнім святом ди-
тинства. Й справа не лише у довгоочікуваних подарунках, ялин-
ці та феєрверкові! Воно дійсно оповите загадковістю та дивом!

ленням слухаю 
британських ви-
конавців Енгель-
берта Хампердін-
ка, Тома Джонса 
та американця 
Френка Сінатру. 
Я ж сам музикант, 
джазмен. Люблю 
грати  й люблю 
слухати своїх дру-
зів-музикантів.  Музика – це частина мене. 
Коли не вистачає повітря – я дихаю нею», – 
розкриває свої таємниці Анатолій Іванович.

Для доцента Наталії Анатоліївни Гу-
сак Новий рік – це виключно свято дитин-
ства. Вона розповідає, що саме в її юному 
віці виникла більшість тих добрих, милих, 
старих радянських мультиків та новорічних 
фільмів, які викликають почуття ностальгії. 
Новорічний контент для Наталії Анатоліївни, 
перш за все – асоціації. А новорічний настрій 
створює запах мандаринів, кориці, прянощів, 
а також пошук подарунків для рідних.

Викладач Наталія Олексіївна Ісаєва 
радить переглянути гарний фільм під наз-
вою «Щасливого Різдва!» Це французька 
військова драма, заснована на реальних 
подіях. Таїнство Різдва змусило героїв за-

лишити зброю 
в окопах. Вони 
вийшли, аби 
обмінятися си-
гаретами, розді-
лити шоколад й 
просто побажати 
один одному ща-
сливого Різдва.  
Це фільм про та-
кий необхідний мир і віру в людяність. Істинно 
хороше європейське кіно з гарним акторським 
складом і якісним музичним супроводом.

Святковий настрій доцента Інни Мико-
лаївни Сухенко формують рекламні ролики  
всесвітньо відомих компаній. «Творцям та-
ких новорічних відеозаписів  вдається в оті 
кілька хвилин  вкладати просто неймовірні 
сюжети! – з захопленням розповідає Інна Миколаївна. - Вони змушують 
посміхнутися, трішки зажуритися, а іноді – навіть розплакатися! Проте ці 
коротенькі відеофільми нагадують нам про те, що незважаючи на  життє-
ву метушню, треба знаходити час, аби зайвий раз потішити наших рідних. 
Й для цього зовсім не обов’язково чекати на новорічне свято! А ще мене 
істотно бадьорить фільм  «Про що ще говорять чоловіки». Ну от просто 
подобаються мені ці хлопці з «Квартету 
І»! Коли вони разом - це джерело жар-
тів, гри слів та ностальгічних етюдів . 
Мимоволі розумієш  - треба вміти раді-
ти кожному моменту!»

«Коли у мене з’являється вільна 
годинка, я беру у руки ноти й сідаю за 
піаніно. Або малюю, - розповідає за-
відувачка кафедрою Марія Валеріївна 
Бутиріна, –  Та найчастіше я обираю 
спілкування з близькими: зустрічаюсь 
з ними, або зв'язуюсь у соціальній ме-
режі. Найголовніше – відчувати чиюсь 
підтримку  та ділитися турботою  у від-
повідь. Тоді і з настроєм , і з новорічною 
атмосферою все буде гаразд!»

Анна ВОЙТ

Мені під ковдрою так тепло,
Навіщо йти на пари знов, 
Там мені дуже дотепно, 
Викладач залишить шов, 
Мов де робота та практична, 
Що місяць тому ми робили, 
Не треба тут співати мелодично, 
Не на те втрачаєш сили, 
Невідповідальний ти студент, 
Навіщо ж ти сюди вступав, 
Університет - крутий момент, 
В житті якщо диплом ти захищав, 
А з тими успіхами, що демонструєш, 
Вам би сесію зимову 
Якось здати, розумієш? 
І знову, знову, знову, 
Отже, сенсу я не бачу, 
З-під ковдри тіло підіймати:
Нехай всі бали навіть втрачу.
Стоп, а чим тоді себе займати? 
В університеті є моменти, 
Що на все життя ти пам’ятаєш:
Як віджимався за газету,
Бо теми на статті не підкидаєш,

Як в уборі головному, 
Через двадцять так хвилин, 
Ти зайшов – одразу в кому, 
Викладач впав, бо втомив 
Його. Як весь червень кафедра, 
Що стала твоїм домом другим, 
Кожен день тебе приймала, 
Бо багато пропустив ти, друже, 
Як в таксі ти їхав швидко, 
Бо балів нуль в тебе було 
По сходам підійматись було бридко 
Їх багато, мабуть, сто, 
Як ящірку ти польову 
Від степної відрізняв, 
Як воду пив ти непитну, 
Бо раніше балів не збирав, 
Всі ці моменти так яскраві, 
При спогадах від них тремтить 
рука!
Ви нас вчите важливій справі,
Спасибі, ФСЗМК

                    Валентин Лавренов

Спасибі, ФСЗМК

Щоб Дід Мороз-червоний ніс вам купу доларів приніс, 
рахунок в банку вам відкрив, з грошима диво!
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В АУДИТОРІЯХ ВИЯВЛЕНО...  
ІНЬ-ЯН?

Ми шукали конфлікти і скандали! Спочатку виділили головні типажі студентів, які зустрічаються в університетських аудиторіях. Потім найяскравіших 
представників попросили написати про себе, а оточуючих — про сам типаж. Та замість ядучих коментарів та братських міжусобиць ми отримали щось 
інше...

Ви можете не любити активіста, але без нього ваші зошити для конспектів так і залишаться порожніми, а на модулі ви так і не дізнаєтесь, що то за кляті 
три справи Пулітцера. Ви можете безмежно заздрити ловкачу, який не ходить в університет, а потім за тиждень переганяє вас балами, але хіба це не моти-
вує? Ви можете ненавидіти жарти одногрупника, але саме він іноді може вивести з депресії. Кожен з нас важливий, а разом ми — ГАРМОНІЯ. 

ЛОВКАЧ
Типаж про себе:
Головний девіз Ловкача — «Вижити будь-якою ціною». 

Він робить те, що «знадобиться йому в майбутньому» і на-
відріз відмовляється робити те, що йому не до душі. Проте, 
в разі, якщо останнє зробити ТРЕБА, справа буде доведена 
до кінця. Ловкач вміє вийти сухим з води. В нього багато 
друзів і знайомих. Частіше за все, він — душа компанії (і 
пожартує, і пісню заспіває). В нього підвішений язик і він 
з легкістю зможе домовитися з будь-ким. Він не прогулює 
пари, але і не ходе постійно. Здає домашку в останній мо-
мент і полюбляє відкладати все на потім.

 
Оточуючі про типаж:
«Ловкач» вміє розставляти пріоритети: легко залишає 

місця, де йому не цікаво, вдало фільтрує оточення. Цей сту-
дент береже час і зусилля, не розтрачує себе на дрібниці. 
Любить бути душею компанії, але дуже рідко має на це змо-
гу через постійну зайнятість важливими справами. Починає 
працювати, коли горять дедлайни, при цьому 20% зусиль 
дають завжди 100% результату. Його досягення частенько 
транслюють по сарафанному радіо. У «ловкача» кількість 
фанатів завжди сперечається з кількістю ненависників.

ЖАРТІВНИК
Типаж про себе:
Ані дня без жарту! Неважливо, заїждженого або нового, 

вигаданого самостійно чи запозиченого. Наші витівки мо-
жуть закінчуватися загальним сміхом, докірливими погля-
дами, або  цвинтарною тишею. Жарти можуть бути добри-
ми, як і ми самі. Та все ж, перебувати «на межі фолу» нам 
подобається більше. Ми не любимо конкурентів і знищує-
мо їх фразами, типу: «Ваш жарт настільки ж тонкий, як і я». 

Гуморист — це «душа компанії», що завжди кори-
стується популярністю. Шкода, що це не про нас. 

Оточуючі про типаж: 
Непередбачуваний жарт чекає на вас із першої хвилини 

знайомства. Посмішка не сходить ніколи. У нього, звісно. 
Навряд чи це вас буде стосуватись, якщо ви плануєте поча-
ти спікування зі студентом-жартівником.Але тут є і крапля 
меду — його сміх після чергової «кумедної» репліки ве-
селить ліпше, ніж власне жарти. Або ж усмішку викликає 
те, що у світі ще лишилися люди, яких приваблює Онотолє 
та Ктулху. Один з найживучіших типів студента. Шут-
ка-маршрутка як девіз по життю.

  
Фрази:
«Я ледь кінці від сміху не віддав»
«Ой, та нічого ви у гуморі не розумієте»

НЕ ХОЧЕТСЯ, АЛЕ ТРЕБА
Типаж про себе: 
Такі люди зазвичай вихваляються погано написаним 

ЗНО, низьким балом атестату,     а ще їм взагалі байдуже 
на те, що відбувається у групі. Це наче хвороба, яка супро-
воджується лінню, зухвалістю і занадто саркастичними 
жартами. Зазвичай вони рідко приходять вчасно на пари, 
вчасно здають роботи, та взагалі поняття «вчасно» обійшло 
їх стороною, як і вони хотіли б обійти стороною цей універ. 
Хоча, як правило, їх усе влаштовує.

Оточуючі про типаж: 
У нього є багато занять, хобі та інтересів, які завжди бу-

дуть важливіше університету. Він намагається відвідувати 
заняття, але, якщо є можливість не піти — нудьгуючий її 
не упустить. Ці люди знають, що таке релакс перед навчан-
ням. Легким кроком, прямуючи до корпусу, можна прогави-
ти найцікавіше. Це люди, у яких час може йти повільніше 
за інших. Тому запізнення — важлива частина у їхньому 
навчальному житті. Спілкується з усіма одногрупниками, 
але подобаються ті, з якими можна розважити себе розмо-
вою на нецікавій парі або зовсім на неї не піти. 

ВСЮДИСУЩИЙ
Типаж про себе: 
«Всюдисущий» — працюючий студент. Одна нога, рука 

та половина мозку в університеті, інша частина тіла — на 
роботі. Думки цієї людини займає безперервна полеміка 
двох внутрішніх голосів. Перший стверджує, що пріорите-
том мусить бути справа навчання. Другий голос приводить 
беззаперечний аргумент: «Що ти будеш їсти наступного 
тижня, якщо сьогодні відмовишся працювати»?

Оточуючі про типаж: 
«Всюдисущий» відвідує заняття нерегулярно, а діалоги 

з викладачем починає зі слів: «Які завдання я мушу доне-
сти, щоби перекрити всі ці пропуски»? Жодну університет-
ську роботу ця людина не виконує вчасно, доробляє забор-
гованості в останній момент. Йому бракує дисципліни та 
відповідальності. Можливо, в нього є гарні сторони, але в 
університеті їх не побачити.

Фрази: 
«Ех! Було б мене двоє, а краще троє!»
«Ця ніч – моя остання надія і порятунок»

АКТИВІСТ
Типаж про себе: 
Якщо б він жив сто років тому, саме з нього Роден би 

зліпив свою відому скульптуру «Мислитель». Зосереджена 
постава, підперте рукою підборіддя, погляд, спрямований у 
майбутнє... тобто в монітор... Як дамоклів меч, одне висить 
над головою — «д/з». Особисте життя, відповідно, теж 
носить відтінок якоїсь фатальної стабільності. Його візаві 
на щоденних побаченнях — передбачуваний вже декілька 
років — конспект. «Активіст» і навчання — найміцніший 
тандем, спрогнозований на роки уперед, як те, що «НЕ» 
пишеться з дієсловами окремо і те, що бутерброд завжди 
падає маслом донизу. 

Оточуючі про типаж: 
Хто двадцять чотири години на добу, не знаючи спо-

кою, студіює кипи завдань та університетських робіт? 
Кому не ліньки гарненько, «під лінійку» виводити кожен 
рядок, згідно з усіма писаними та неписаними прави-
лами? В кого відповідальність перед викладачем біль-
ша, ніж у церковнослужителя перед Богом? В тих, хто 
прагне досягти досконалості, але вже зробив це і не 
помітив — в «активістів». Хоча під їх бронею майстер-
но сховані яскравість та непередбачувані секрети. Але 
тсс! Нехай вони залишаються такими, як їм зручно.  
Ми і без них знаємо, що за зачиненими дверима завжди 
хащі й безсоромні танці.

 
    ПРИВИД

Типаж про себе: 
На жаль, редакції «Гончар Інфо» не вдалося вийти на 

зв’язок з привидами, бо вони весь час були невидимі. 

Оточуючі про типаж: 
Можливо, у «привида» є сім’я і двоє дітей, можливо 

він агент під прикриттям, а можливо він вже давно живе 
у Дубаї і виперти його звідти може тільки слово СЕСІЯ. 
За іншою легендою, цей студент ходить на усі лекції та 
практики, але знімає шапку-невидимку тільки за тиждень 
до сесії (а перед деякими викладачами тільки під час перез-
дачі). Бачать «привида» дуже рідко. Головні цінності цього 
типу — не перейматися. Він завжди приходить тільки тоді, 
коли найбільш потрібен, не марнує час. Пихатий, майже не 
розмовляє з іншими студентами. 

Фрази:
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«А хто це був?»

W A R N I N G S ! 

Перед Новим роком (в часи, коли сесія вже дихає в потилицю) проходить 
всеуніверситетська мутація! Привиди перетворюються на Ловкачей, Ак-

тивісти на Гіперактивістів, Жартівники на Буркунів, Викладачі на Шалених 
доленосців!

Бажаю 
всім отримати 

стипендію! Але не за 
рахунок моєї.  
(Ловкач, 18 р.)

Бережіть 
нерви до сесії! 
(Викладач, вік 

не вказала)
Бажаю вам 60 

годин у добі, проте 
цього теж може 
не вистачити... 
(Всюдисущий, 

20 р.)

Своєї голови 
на плечах! 

(Активістка, 
19 р.)

Вірте у долю!!! 
(Привид, 21 р.)
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Месники
Володимир Дмитрович Демченко, він 

же Халк. Його могутність необмежена, він 
міцний горішок, якого зовсім не просто 
розколоти. Вольовий характер та надпри-
родні здібності допомагають йому дуже 
вправно керувати факультетом систем і за-
собів масової комунікації. Відступайте на 
безпечну відстань, коли гаряча кров Халка 
почне закипати, адже у гніві він особливо 
страшний.

Міс Марвел або Капітан Марвел - 
саме так можна звертатися до привітної 
та чуйної Тамари Олексіївни Полякової. 
Вона швидко завоювала репутацію сер-
йозного супергероя. Серед її досягнень 
телевізійні програми, навчальні посібни-
ки та підручники. У Міс Марвел багато 
прихильників серед студентів, з якими 
вона легко знаходить спільну мову. А та-
кож Міс Марвел носить почесне звання 
першої леді нашого університету.

На відміну від Тоні Старка, Олена 
Олександрівна Гусєва не потребує ніяких 
костюмів, що робить її в мільйон разів 
крутішою. Холодний супермозок, непо-
рушна рівновага, незламний спокій в по-
єднанні з гарячим серцем робить її найлю-
дянішою Залізною Леді світу! 

Ірина Станіславівна Бучарська вміє 
лавірувати не гірше Спайдермена! Тільки 
її манять не дахи багатоповерхівок: вона 
чіпляється за відсилання у різноманітних 
текстах і краще всіх маневрує у джунглях 
усього написаного людством! Вона з лег-
кістю здіймається прямовисними пере-
шкодами і нас гукає за собою, даючи не-
легкі завдання! Але часто у нас виходить 
лише безпомічно дряпати цю пряму стіну 
десь там далеко внизу… 

Люди Ікс
Професор Ікс – відомий також, як 

Александров Анатолій Іванович. Ікс воло-
діє великою кількістю суперздібностей – 
може паралізувати тіло, зробивши вдалий 
кадр, створює ілюзію за допомогою своєї 
вірної помічниці відеокамери. Якщо при-
йшов за заліком, але дуже боїшся заходи-
ти в аудиторію, не хвилюйся, бо Ікс вже 
знає про тебе, і в цьому йому допомагає 
можливість відчувати присутність інших.

Під личиною Фенікс ховається тендіт-
на чорнява німфа Хатуна Джимшерівна 
Гурчіані. Але не думайте, що вона така 
проста та безпечна. Адже за привабливою 
зовнішністю ховається справжня амазон-
ка, яка здатна впливати на будь-якого сту-
дента. Зібрався прогулювати заняття, тоді 
знай, що однією з надможливостей Фенікс 
– є здатність пам’ятати усе.

Вартові факультету
Хай Вас не введе в оману її приємна 

посмішка: ймовірніше за все, Ви здались 

ГЕРОЇ MARVEL ТА DC В АУДИТОРІЯХ ФССМК
НАШІ УЛЮБЛЕНІ ВИКЛАДАЧІ В ОБРАЗАХ СУПЕРГЕРОЇВ

Час зняти з себе «старий одяг» і зробити крок у 
щасливе майбутнє. Кінець сесії, довгоочікувані каніку-
ли, зимові свята - хіба це не привід для веселощів? Но-
вий Рік - безсумнівно, грандіозна подія, його чекають 
усі - від малюків до бабусь і дідусів. Але незважаючи 
на це, для кожного він має своє особливе значення, як 
правило, це формальність, часом приємна, деколи нез-
ручна. Тому ми вирішили провести опитування серед 
студентів першого курсу, де запитали, що ж для них 
Новий Рік? 

Усього було шість варіантів визначення Нового року: 
•Найпрекрасніше свято, чекаю його, як дива, адже в цей день ви-

конуються всі бажання.
•Звичайний день, нічим не відрізняється від інших.
•Чекаю Нового Року, щоб випити з друзями, хоч якийсь спосіб 

піти з-під крила батьків, хоч і ненадовго.
•Родинне свято, дуже тепле, світле, не сказав би, ідеальне, але, 

звичайно ж, чекаю на його прихід.
•Для мене це робота, а не відпочинок.
•Свій варіант. 
Більшість студентів – 52,1 %, хочуть провести свято у колі сім’ї. 

Для них це дуже хороша і світла подія, Новий Рік не ідеальний, але 
звичайно ж, всі чекають його приходу. Ця приємна передноворічна 
метушня, купівля подарунків, зустріч з рідними - що ще потрібно для 
щастя? 

Перше і друге місце виявилися дуже контрастними, адже далі - 
«студенти-бунтарі» – 18,8 %, що швиденько хочуть втекти з полю зору 
батьків, оскільки з ними нудно. Гуляння з друзями, випивка, ось, що 
їм потрібно, саме те, що забороняється робити в присутності батьків. 
Радимо вам подумати про наслідки, І не забувати, що за все доведеться 
відповідати. 

Багато студентів щиро, по-дитячому не перестають вірити в диво, 
для них Новий Рік - найкраще свято, коли здійсняються всі заповітні 
мрії – 18,8 %. Дід Мороз, Санта Клаус, звичайно, вони існують, адже 
хто, як не вони, приносять нам подарунки під красуню-ялинку. На ща-
стя, дуже малий процент тих студентів, котрі вважають - це просто 
звичайний день, який нічим не відрізняється від інших – 6,2 %. 

Радимо вам, поки не пізно, знайти новорічний настрій! Вирізай-
те сніжинки, прикрашайте ялинку, кличте всіх своїх друзів і родичів. 
Адже, відомо «Як Новий Рік зустрінеш, так його і проведеш». В цьому 
і криється весь секрет. Здатність хоча б на день перейнятися почуттям 
єднання з рідними людьми, зрозуміти наскільки вони тобі коштовні, і 
як сильно ти їх кохаєш. У цей день можливо все! 

Повірте в те, що бій курантів - це не просто шум, а й справді чарів-
ний момент. Були студенти – 4,2 %, які зовсім не знають, що таке Но-
вий Рік. Будемо сподіватися, що це лише черговий, «всіма улюблений» 
гумор молоді, а не важке дитинство, що примусило бідних студентів 
забути, або зовсім не знати про це свято. На щастя, ні для кого Новий 
Рік не асоціюється з роботою, цілих 0 %.

Катерина Денисенко

Що таке Новий Рік? Чи існує Дід 
Мороз? 

Опитування серед журналістів-початківців напере-
додні свята

Вираз «Викладачі - це люди-герої» став класикою промов на університетських святах. Ми вва-
жаємо, що це сказано слабо, тим паче, говорячи про педагогів кафедри масової та міжнародної 
комунікації ДНУ. Без приставки «супер» тут не обійтись. До Вашої уваги борці зі злом, лінню, 

невіглаством - «надлюди» нашого факультету!

їй просто смішними! Вона не домашній 
ручний котик, скоріше дика кішка, яка 
сама вирішує, коли їй сховати кігтики, а 
коли прийняти «Озвєрін»! Незрівнянна 
Жінка-Кішка - Кирилова Оксана Вікто-
рівна!

Велика Барда володіє могутньою сло-
весною зброєю під назвою «Мега-рот». 
Напевне, Ви вже здогадалися, що мова йде 
про Гудошник Оксану Василівну. Її слова 
влучні, як стріли, її вогневий запал завжди 
передається студентам. Оксана Василівна 

невразлива до жалісних прохань студен-
тів-ледарів. Вона настільки витривала, що 
готова годинами говорити про те, що їй 
дійсно подобається.

У ролі Примарного гонщика виступає 
непримарна, а абсолютно реальна Лілія 
Василівна Темченко. Примарний Гонщик 
здатний відчувати зло на відстані, тому 
навіть і не мрій списати на іспиті. Бо її 
караючий погляд запам’ятаєш назавжди.

Під маскою Гамори вдало маскується 
мила та привітна Сухенко Інна Миколаїв-

на. Гамора дуже розумна і досконало во-
лодіє англійською мовою, тому не дивно, 
що в неї стільки прихильників серед сту-
дентів. Вона здатна перемогти супротив-
ників, які володіють надлюдською силою і 
довговічністю, які далеко перевершують її 
власну силу. Саме тому у її скарбниці купа 
закордонних грантів.

Ліга Справедливості
Чарівна та елегантна Диво-Жінка – 

це друге ім’я Ольги Євгенівни Шандри. 
Вона володіє надприродною силою, щоб 
зрушити з місця інертне тіло в 1,6 т  (су-
марна вага студентів групи ЗЖ-15-02). 
Диво-Жінка здатна думати, реагувати і 
рухатися на надлюдських швидкостях. 
Але, щоб отримати залік у неї, тобі не-
обхідно буде проявити усі ці якості.

Ви можете знати її під іменами: «Флеш-
ка», Кульова Блискавка, Верткий Шу-
стрик, Моторний Живчик. До Вашої уваги 
втілення гарячкової стрімкості, Людмила 
Валентинівна Хотюн, перший Флеш ДНУ!

Зовсім очевидним є те, що наша версія 
Супергьол, Інга Костянтинівна Дударевич, 
перевершує оригінал! Крім супершвидко-
сті, супервитривалості та почуття стилю, 
наша викладачка володіє ще й суперкому-
нікабельністю та гіпертовариськістю! В 
цьому її сила: вона могла б потоваришу-
вати з будь-яким злодієм і змусити його 
«за компанію» перейти на сторону добра!

На сторожі нашого міста і універ-
ситету стоїть Бетвумен, або ж Наталя 
Анатоліївна Гусак. Ми можемо спати 
спокійно, бо вона викорінить злочин-
ність своїм пером і не покине боротьбу 
за справедливість! Хоча, якщо попе-
реду іспит, а Ви не завітали на жодне 
заняття, забудьте про нічний спокій…

Чорна канарейка: колір волосся – чор-
ний, позиція – добро, здібності – талано-
вита та креативна. Саме такою перед нами 
постає Бутиріна Марія Валеріївна. Сту-
денти, не переймайтеся - Чорна канарейка 
завжди готова прийти вам на допомогу. 

Анастасія ГЛУЩЕНКО
Олена КОНДРАЦЬКА

Одного разу під Новий рік журналістам 
- першокурсникам випала доля робити 
студентську газету. Завдання було не з 
легких, проте вони впоралися, і додали 
трошечки гумору у такий серйозний пе-
ріод - перші зимові екзамени. Результат 
оцініть самі. 

Найкоротша і найдобріша казка в світі

Софія Москаленко
Ольга Миргородська

Яке побажання стане найкращим під Новий Рік для усіх жителів нашого факультету? Звісно, творчої наснаги, швидкої сессії і незабутніх канікул!
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ВИКЛАДАЦЬКІ ЛУЛЗИ

Полякова Тамара Олексіївна
“В свое время я была щенком 

среди коллег, и меня научили, что 
не нужно писать на ковер”

“Я в химии – почтальон 
Печкин”

“Я жила в прошлом веке, я 
работала в прошлом веке”

“Я терпеть не могу, когда 
мужики жуют спичку во рту, а 
потом съедают ее”

Кирилова Оксана Вікторівна
“Я уже привыкла: 

- О.В., Вы мне не выставили...
- Выставлю... 

И есть интрига. Смотрим 
сериал дальше. А Вы хотите, чтобы 
раз-два и конец фильма” (про 
виставлення балів)

“Откройте паспорт и 
посмотрите, в какой стране вы 
живете” (відповідь на питання, 
чому ми не навчаємося у лютому)

“Деребёнок”(дерево + ребёнок)

Анатолій Іванович

“У меня было много женщин-
монтажеров” 

“Если завкафедрой разрешит” 
(відповідь на всі запитання, які 
починаються з “А можна..?”)

“Не американский, а 
американка” (про знімальні плани)

“Горизонт завален”

“Здесь шевеленка”

“Слишком много воздуха.

Тетяна Іванівна

“Есть интеллект врожденный, а 
есть приобретенный” (звертається 
до Марії Бабенко)

Ексклюзивні цитати викладачів, які збиралися студентами протягом чотирьох років

“Господа, приветствую вас”

“Если вы американец, то вы 
спасете весь мир...и кошку в конце”

“Я понимаю, что мы с 
Кирилловой –  близнецы-братья”

 
“Решите задачу – поставлю 

зачет” (на перескладанні модулю 
малює на дошці акваріум з рибками 
– умова задачі)

Аліна Волкова стоїть у 
черзі біля каси, купує томати. 
Телефонний дзвінок. 

-Добрый день, Алина, вы 
хотите повысить свой балл до 90? 

- Конечно. 
-Я сейчас вам задам 3 вопроса. 

Готовы? Поехали! 

“Шпаргалка раз - минус пять 
баллов к работе, шпаргалка два - 
минус вы на экзамене”

              
ДОДАТОК

“Правда, бывают момЭнты…”

“У меня была рожа плоская, 
как блин” (про погане освітлення 
під час зйомки)

“У меня был коллега, который 
никогда не смывал грим после 
съемок. Так вот, когда он садился 
в трамвай, мы уходили в другую 
часть вагона” 

“ТВ - хорошая штука”

Бобильов Юрій Петрович
“У вас всегда должна быть 

скрепка, чтобы освободиться от 
наручников”

“Вы все - дети канализации”

“Налево пойдешь - в лесостепь 
попадешь”

“Пепси-кока”

“Умничка, моя экологиня!”

“Птенец виртуозно попадает 
мне прямо в глаз”

“Любой мужчина должен быть 
охотником”

“Мы все - стая. Кто опоздал 
– кашалоты, которые разрушают 
нашу стаю”

“Ей все равно, а Бобылев 
получил удовольствие”

Гудошник Оксана Василівна

 Подружжя Олександрових

Мироненко Людмила 
Андріївна

“…как наши девочки папиков 
выбирают” (лекція «Крихітка 
Цахес». Вийшов із аудиторії на 
декілька хвилин, а повернувся на 
цих словах)

“Илья, я мечтаю о розге, чтоб 
отлупить Вас”(сварила студента за 
те, що він не ходить на пари)

“Моя собака и то умнее вас. 
Люди - тупые создания”

Гусєва Олена 
Олександрівна

“Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь 
из вас стал ну хоть каким-нибудь 
специалистом” (напутня промова 
куратора першокурсникам)

“Все равно все это когда-
нибудь закончится” (відповідь 
на запитання про необхіднисть 
написання однієї з лекцій)

“У нас не факультет, а приют 
комедиантов” 

Аліна Волкова, 
Катерина Кондаурова, 
Наталя Паславська, 
Інна Бугайова, Марія Бабенко


