ЗМІ... Які думки щодо абревіатури? Може Зрази, Млинці, Індичка
з яблуками?.. Чи Запечений пиріг із сиром, Морозиво, Ікра?.. Непоганий варіант
:) , але в цьому номері ми вирішили поговорити з вами про засоби масової
інформації, а саме про студентську пресу.
Сьогодні вже стало звичним чути, що студ-преса виконує (або має виконувати)
функції гучномовця молоді. Хоча варто й не забувати про те, що вона також
виступає і широким полем для самореалізації, для розкриття різних граней наших
з вами особистостей.
Але в цьому номері ми спробували показати вам студентську пресу з боку
НЕстудентського. Якого? Шукайте на сторінках :)
Шеф-кухар Дарія Вискребенцева
Меню страв на найближчий час

16.09

4 -17.09

«Владика Андрій».
Історична драма, режисер - Олесь Янчук,
Україна, 2008. Кінотеатр «Жовтень»
(неподалік від м, Контрактова пл.).

4-17.09

«The Rolling Stones».
Документальний фільм, режисер - Мартін
Скорцезе, США, 2008. Кінотеатр
«Жовтень».

25.09~30.09

Ф естиваль
болгарського кіно. Кінотеатр «Жовтень».

4 -17.09

Sweet home. Картини
Давида Ш арашидзе. Галерея «Триптих»
(Андріївський узвіз, 34).

16-19.09

Київ експо стиль.
22 міжнародна виставка моди і стилю.
Виставковий комплекс «КиївЕкспоПлаза»
(вул. Салютна, 2-Б).

Національна філармонія
України. Відкриття 145-го ювілейного
концертного сезону. Симфонічний
оркестр, диригент - Микола Дядюра. У
програмі музика Я. Бетховена і А. Ш нітке.

16.09

Акція, присвячена па м ’яті
журналіста Георгія Ґонгадзе, де
ж урналісти, гром адські активісти та
небайдужі громадяни вшанують пам'ять
Георгія та інших загиблих журналістів.
Майдан Незалежності.

19.09

Серія вечірок «Renaissance».
Sender, Serge Que, Jim m y НІН. «АльтаЕкспо» (М осковський просп. 11а, м.
Петрівка).

24.09-13.10

«Крила». Роботи
Тіберія Сільваші. «Я» Галерея
(вул. Волоська 55/5 7 ).

27.09

Jazz & Step Show. Київський
академічний театр оперети.
Вікторія Куценко

ш

Новини
Студент уже майже олігарх :)
НАРЕШТІ! Наша стипендія знову зросла, хоча і ціни
зростають щодня, але все ж таки про нас пам’ятають...
Чи просто намагаються купити нашу свідомість? Тепер,
з 1 вересня вже цього року, у ВНЗ III і IV рівнів акредитації
стипендія становитиме 530 гривень, а не 300, як було
до сьогодні. «Ми надалі робитимемо такі приємні речі
для країни, щоб Україна відчувала, що уряд працює щодня, дає
результати», - зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.
За матеріалами:http://www.kmu.gov.ua/control/

Сфера освіти: зловлено
хабарників
Цього разу попалася на «гарячому»
Одеська національна морська академія,
а саме «нахабна тріїця»: заступник декана
заочного факультету, диспетчер та методист.
За даними ДУБОП МВС України, їх
звинувачують у хабарництві: за успішну здачу
різних видів робіт та іспитів на загальну суму
20 тис. грн., виявлено приблизно $18 тис.,
а накладений штраф перевищує 96 тис. грн.
Оперативники
УБОП
прослідкували
передачу
заступнику
директора
Житомирського технологічного коледжу
$1200 за те, щоб той посприяв вступу
абітурієнта на бюджетну форму навчання.
За матеріалами: Интерфакс-Украина

Львівська студентська карта
У Львові активісти руху «Студент за студента»
розпочали нову, цікаву акцію: карта для студента.
У попередньому номері ми пропонували Вам щось
схоже на це, але львів’яни за спонсорською
підтримкою підготували на своїй мапі всі навчальні
корпуси, гуртожитки, бібліотеки, поліклініки ЛНУ
ім. І.Франка, НУ «Львівська Політехніка»,
ЛНМУ ім. Данила Галицького, а також вони
розробили маршрути транспортного сполучення
з університетами. Крім цього знайдете на карті
«місця відпочинку студентів» - різні кнайпи,
заклади швидкого харчування, інтернет-кафе,
магазини молодіжного одягу, навіть салон
татуювання.
Надалі
активісти
планують
вдосконалювати своє видання.
За матеріалами: ZAXID.NET

Китайських школярів зобов'язали складати «велосипедний» іспит
З 1 вересня 2008 року студенти і школярі з міста Нанкіна на сході КНР зобов'язані складати
спеціальні іспити на право користування велосипедом, якщо вони будуть їздити на ньому
на навчання, повідомив Чжан Сяодун, представник міського управління контролю дорожнього руху.
«Тепер кожен учень, який хоче користуватися велосипедом для поїздок до навчальних закладів,
зобов'язаний скласти письмовий іспит і практичний тест на керування велосипедом у місцевому
управлінні контролю дорожнього руху». Студенти, які продовжуватимуть їздити на навчання
без документів на користування, позбавлятимуться стипендії і щорічних грошових надбавок.
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Серпня - урочиста 17-а
церемонія Посвяти у студенти. До
наших рядів долучились 1240 спудеїв.
Привітали з цією подією Богдан
Гаврилишин, Ігор Бураковський, Тетяна
Огаркова, Олексій Павленко, Антон
Чорний.
Також
рік
розпочався
загальноуніверситетською
інавгураційною лекцією «Стан світу стан України», яку читав визначний
громадський діяч, відомий економіст і
Почесного професора НаУКМА Богдан
Гаврилишин.

2 вересня - Блаженніший Любомир
Гузар, Предстоятель Української грекокатолицької
церкви,
Верховний
архієпископ Києво-Галицький в рамка
циклу лекцій «Духовні цінності людини»
прочитав для могилянців лекціюпроповідь «Роль закону у житті».
3 в ересн я - розпочато проект
«Із рук в руки» - задля допомоги
студентам із місцевостей, які було
оголошено
зонами
надзвичайної
екологічної ситуації.
Enigma

Рідненьке-смачненьке

Праця чи хобі?
Наша Могилянка - це величезне поле можливостей не лише для навчання, а
й для самореалізацм. У нас багато гуртків, секцій. Все це має носити позитивну
функцію. А що ж відносно ЗМІ? Сьогодні газета «Хлібці» вирішила дізнатися
думку адміністрації з приводу преси в нашій Alma Mater.

Отже, питання: «Преса в КМА: несерйозне хобі студента чи потуж rfè
джерело інформації та впливу?»
Квіт С.М ., Президент НаУКМА:
- за всю сучасну історію КМА
було дуже багато студентської
преси та самвидаву, вся вона,
безумовно, має позитивний
вплив на студентство;
- bo.net.ua в кращі свої часи
був найвпливовішим у новітній
період Могилянки;
- у порівнянні з іншими ВНЗ,
КМА має більше студпреси через відсутність тут
цензури та серйозного контролю чи перепон з боку
адміністрації;
- електронні ЗМІ вже зараз мають перевагу над
друкованими через їх необмеженість в обсязі.

ССШ

Федченко Є .М ., директор Могилянської
школи журналістики;
- в КМА багато медіа, які
видаються студентами;
- з одного боку - це добре,
бо віддзеркалює студентську
активність, але з іншого - не
дозволяє всім наявним медіа
знайти свою аудиторію;
- доцільніше
було
б
могилянським журналістам
об'єднатися для створення одного потужного ЗМІ '
для збільшення своєї популярності та впливовості;
- добре було б відродити bo.net.ua, адже його
раніше могли читати всі охочі.
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Третьякова О.В., екс-декан з роботи зі студентами, помічник
президента з корпоративних питань:

і сс с

і

Ш

мЙ

- за часи існування відродженої КМА було багато студентських видань, всі вони були
різного рівня і часто після видання кількох номерів зникали, проте зараз вже існує
тенденція до регулярних видань, прослідковується кращий редакційний
менеджмент, видання намагаються створити своє «обличчя», працюють над
концепцією редакційної політики, намагаються давати перевірену інформацію, тобто,
стають більш професійними і тому більш цікавими для читача;
- функцію студентських ЗМІ кожен студент визначає для себе сам і добре, що у
студентів є можливість впливати на проблематику студентських ЗМІ;
- на мою думку, можна було б об’єднати зусилля та потенціал друкованих і електронних видань;'
- побажання: створювати архіви студентських видань, бо вони висвітлюють коло питань, що турбують
студентів у різний час.

Брюховецький В.С., Почесний Президент НаУКМА;

У

- студентська преса слугує насамперед для творчої самореалізації її творців,
хоча, безперечно, потенційно може впливати на університетське життя;
- лише поодиноким виданням вдалося затриматися, не пропасти одразу
після початку свого створення;
- могилянська преса має більше можливостей для успішного
функціонування, аніж преса в інших ВНЗ.
Diva
Тарас Баштанник

фото: Юрій Панін,
Слава Замуруєв
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Студентська преса... Що це таке? Якісь неперіодичні видання? Чи може періодичні?
Чорно-білі чи кольорові? Розважальні чи інформативні? Можливо. Але варто звернути увагу
на те, що ця преса саме студентська, і тому логічно, що вона передбачає, щоб авторами,
редакторами та координаторами були студенти. На сьогодні - майже в кожному університеті
є свої З М І... Яке воно - спробуємо розібратися.

П сіЬ о ІТ
НАВЧАННЯ

революції»,
1922, двомовний
місячник Центрального і Харківського
Бюро пролетарського студентства;
«Молоді
загони»,
1925,
орган
організації
ЛКСМУ
Київського
інституту народної освіти; «Студенти
Жовтня», 1928, орган парткому
ЛКСМУ).
Але, як я вже казала, студент
завжди намагається висловити свої
думки. І в ті часи починають своє
існування
нелегальні
видання.
На Західній Україні це двотижневик
Професійної організації українського
студентства «Наш шлях», 1922,
з 1923 р. виходив під назвою
«Студентські вісті»; науковий журнал
«Історичний вісник», 1923; місячник
студентів-католиків «Поступ», 1921.
У 1927 р. почав виходтти націоналістичний
журнал «Смолоскипи».
У міжвоєнний період, хоча ЗМІ і
починають занепадати, але все ж таки
знаходять свою аудиторію студентські
журнали «Підкарпатський студент»,
«Краща доля» на Закарпатті; на Буковині
видаються журнал «Промінь», 1921,
«Студентські вісті», 1935, (як додаток
до часописів «Час» і «Самостійність»),
Виходили студ-журнали і в еміграції
(Варшава, Відень, Прага, Берлін).
Були видання й в СІ1ІА, Аргентині,
Канаді та Австралії.
Після Другої світової війни
в Радянській Україні домінантною
була комсомольська преса. Але навіть
тоді
видавалися
різноманітні
«самвидавні»
газети,
листівкивідозви. Проте, як відомо, авторів
таких видань одразу тягали в
управління та відділи КДБ, а потім і
взагалі відраховували з навчальних
закладів.

рідна Академія декан&т
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Як тільки студент починає
усвідомлювати важливість своїх
думок, ідей, він одразу починає діяти
так, щоб його почули. Одним
із засобів, який має цьому допомогти
- і є студентське медіа. Саме завдяки
цьому засобу можна говорити
про певні проблеми, намагатися
віднайти їхнє вирішення, або навіть й
критично
оцінювати
певні
дії
(політиків, організацій, центрів тощо).
І цікавим є той факт, що на теренах
сучасної
України
студентські
проблеми починають аналізуватися
ще з 1860 року. Саме тоді студенти
Київського
університету
почали
видавати
рукописний
журнал
«Самостійне слово». Також був
журнал «Помийниця», який видавався
протягом 101 року! Зараз це просто
неможливо уявити.
Далі історія ЗМІ продовжується
на початку XX століття у Львові, де на
ті часи зосередилася найбільша
кількість студентських видань. Серед
них і перший український журнал
«Молода Україна»,
і тижневик
«Гайдамаки», і місячник «На розсвіті»,
«Іскра». У Києві видавався «Вісник
української київської студентської
громади»,
в
Петербурзі
—
«Український студент». Під час Першої
світової війни з ’явився особливий вид
студ-преси - т. зв. листівки-відозви,
які були тематичними та активно
реагували на політичний стан країни
та підкреслювали особисту позицію
студентів.
Звичайно, що в радянські часи
медіа не могли не зазнати змін зафарбована в комуністичні ідеї преса
мала видавати виключно офіційну
інформацію (такими були «Студент

гумор

Могилянко?

148-річний розвиток

Ф р є іц
k w w k e /L

На сьогодні все має бути трохи
легше. Демократія, свобода слова,
думки. Пиши собі скільки завгодно.
Але є одне велике «АЛЕ»... ЦЕНЗУРА.
Вона все ще залишилась. На відміну
від Могилянки, де це має бути лише
САМОцензура, у багатьох ВНЗ
тематику, матеріал видань утверджує
адміністрація. Частіше вона навіть не
затверджкє, а просто сама каже про
що треба писати. В цьому випадку це
вже зовсім не студентська преса,
адже тоді студент виступає у ролі
якогось дописувача, ніж реального
автора, який прагне піднімати
питання, що турбують його спільноту.
В нашій Alma Mater все зовсім не
так. Студенти самі обирають для себе
поле
зацікавлень,
вони
самі
вирішують проблеми наповнення
номерів,
редагування,
дизайну,
верстки. А найголовніше те, що
могилянські ЗМІ намагаються бути
корисними своїм читачам на відміну
від інших закладів, де зв'язок

між
останніми
та
автором
абсолютно абстрактний. Також наші
студенти мають унікальну можливість
досліджувати
реакцію
однокурсників на те чи інше видання.
Це дає їм змогу проаналізувати свої
помилки,
побачити
реальне
ставлення могилянців до свого
видання, зробити певні висновки.
Опитування, проведені під час
«Оскару», різних акцій, підтверджують
таке середовище НаУКМА, яке надає
можливість розкрити свої таланти,
вдосконалити вміння та навички, а в
сфері преси - наголосити на тих
проблемах та питаннях, які є дійсно
важливими та актуальними.
Отже, преса від початку свого
існування проходить різні етапи
розвитку... В Могилянці є тенденція
до остаточного оформлення медіа як
органу четвертої влади. Приємно, що
наш університет намагається бути
прогресивним :)

>* * <* Щ9 9 І

«Яким Ви бачите
ідеал студентської
газети НаУКМА?»
( Опитування
колишнього
могилянського
самвидаву «Колега»)
Цікава 20%
Масова 16%
Кольорова 13%
Весела 12%
Актуальна 12%
Велика 8%
Об’єктивна 7%
Пізнавальна 6%
Щотижнева/що
двотижнева 6%

шшш

&
З»

«ЗМІ року»
( Опитування в рамках
проведення заходу
«Кришталевий
Сковорода»)
Журнал
«УІуаІАкадемія»:
41%
Могилянський
Вісник: 28%
Оффтоп: 16%
192: 15%

Дарія Вискребенцева

о г о л о ш е н іЦ "копі-пейсі

Слово

Прогрес.. чи занепад?

Могилянська газета

самвидав Могилянкэ

■ ■
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Консультації кухарів

А ти знайшов дах над головою?
Вступивши до Могилянки, студенти з регіонів успадковують
серйозну проблему, пов’язану з пошуком житла. НаУКМА - молодий виш,
який після відродження не отримав достатньої кількості гуртожитків. Три
з них, які Академія змогла здобути протягом свого існування у незалежній
Україні, не можуть забезпечити житлом всіх охочих.
Найбільший гуртожиток знаходиться на
Троєщині на вулиці Марини Цвєтаєвої. Він
розрахований на 558 місць, що більше ніж два
інших разом взяті. Уже в новому тисячолітті
Академія обладнала ще один гуртожиток в смт.
Ворзель, що недалеко від Києва. Він
найменший з усіх і вміщує близько 180
студентів. Чудові умови і природа - це основні
переваги Ворзеля, але є і мінуси, зокрема,
віддаленість від Могилянки. Та наймолодший
гуртожиток
знаходиться
на
Дарниці,
розрахований на 230 місць.
Плата за гуртожитки
1 у цьому році дещо
виросла
у
порівнянні
з минулим роком, і зараз
вона коливається від 1200
до 1800 гривень, Але це,
звичайно,
небагато,
якщо зважити на ціни
за оренду квартир у місті.

А багатьом студентам якраз і доводиться
знімати квартири. Цього року ціни на оренду
квартир значно зросли. Тепер найдешевші
однокімнатні квартири коштують 500-600
доларів за місяць не в найпрестижніших
районах. Дещо дешевше можна знімати
кімнату в квартирі. Звичайно, не кожен може
собі дозволити платити такі гроші, а тому ми
часто можемо зустріти оголошення про пошук
«руммейтів». Платити вдвох все ж дешевше, та
і жити разом веселіше. Цікавий факт, що
студенти, які знімають квартири, змушені
платити більше за житло, аніж коштує навчання
в Могилянці за контрактом.
Академія обіцяє за кілька років забезпечити
житлом всіх студентів, які його потребують.
Для цього потрібен час і гроші. А тому покищо
студенти змушені відчувати чималі проблеми
у цьому питанні.
Все-таки сподіваємося
на краще і з надією дивимося в майбутнє!
Сергій Звиглянич

Киш еньковий д овідничок
Проблема житла дійсно дуже серйозна. Не маєш нормальних умов - не можеш, відповідно, й
нормально вчитися. Отже, ми знайшли деякі сайти, які можуть стати тобі у нагоді.
http://www.Drivat-aDartment.com/arenda-kiev/arenda-suaaestion.html - довгострокова оренда
житла в Києві. Сайт корисний тим, що ти можеш лишити своє «резюме», вказавши де ти хотів би
зняти квартиру, з якими вигодами, вартістю і т.п.
http://www.arcoreal.com.ua/index.php?id=67&L=2&tx ttnews%5Btt news%5D=980&tx ttnews%5
BbackPid%5D=9&cHash=781dee12df - цікава стаття про 10 пропозицій як «оселитися» в Києві.
Написано спеціально для студента :}
http://www.flatset.com.ua/Сдаю комнату Киев-с-11-ci-2.html - багато пропозицій щодо здачі
квартир-кімнат, від 150$.
ТОП-5 сайтів, які пропонують житло:
www.nedvizhimost.slando.com.ua
www.zhvtlo.kiev.ua
www.board.i.ua/cataloq/21/?r=10000&o=2
www.toprealtv.orq.ua
www.tvtdom.com/sdavu nedvizhimost/komnatu/
Якщо у вас є цікавий досвід щодо пошуку квартири чи кімнати та ви хотіли б поділитися ним,
пишіть на нашу електронну адресу. Завжди раді вас почути :)
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Куплю працю
Дж. Реале та
- Д. Антісері «ЗАПАДНАЯ
ФИЛОСОФИЯ о т и с т о к о в д о
НАШИХ ДНЕЙ», будь-який том, або
всі.
Також шукаю будь-які книжки з РЯ та
іміджу.

Пироги на стіл
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8-063-717-48-17, Тарас

"ЇЧ Є Н К О

роздаємо кошенят!!! Білих
сірих, рудих та плямистих. їх
грмєоо

- тож вибір є •)

Звертайтесь за телефоном
80934511422.

Вікторії
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Сороченко Дарин

ттівсе що потрібне, ЧИМ
Хай буде в жи^
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е. лЮбов, здоров я,
0П0лучня, успіх, ДРУ*6а 1

щастя, благо" у
д неМ
вічно добра душа. 4 м
НАРОДЖЕННЯ!

УВАГА! Ти й досі продовжуєш розклеювати оголошення? Хочеш,
щоб тебе дійсно почули, а не «заклеїли» чимось іншим? Тоді бери
приклад зі своїх прогресивних однокурсників та швиденько
звертайся до нас.
Пиши або телефонуй: taras11@voliacable.com, hlibci@ukr.net,
8 063 717 48-17
-

-

-
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г Шукаємо
талановитих та
неординарних
сценаристів,
копірайтерів,
рекламних агентів та просто
активістів.
Громадська діяльність у потужній
команді молоді - твоя можливість
жити яскраво.
Звертайся за телефоном
80683520946 та пиши на
V look4me@ukr.net
,

Тобі набридло без кінця писати та розклеювати оголошення?
Ти хочеш:
- купити / продати / віддати в гарні руки / обміняти книжки,
музичні CD і т. д.;
- знайти співмешканку / співмешканця;
- привітати друга зі святом;
- знайти загублену річ;
- просто зробити будь-яке оголошення?
Тоді не втрачай можливості зробити це на сторінках газети
«Хлібці». З нами ти будеш почутий!
Пиши або телефонуй:
taras 11@voliacable.com, 8-063-717-48-17
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