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Колонка редактора
 “СтудІнфо“ - це газета факультету української філології  та 

журналістики Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, спрямована на висвітлення актуальних питань 

студентського життя.

 Ми не припиняємо знайомити молодь із найцікавішими 

темами, подіями та заходам, які стосуються освіти, студентського 

життя, навчання в нашому університеті.

 Як редактор, я хочу, щоб газета не просто була швидким 

та справді масовим ЗМІ, але й змогла донести до студентів та 

представників органів студенського самоврядування ідеї, які в 

подальшому зможуть втілюватись у відповідних корисних заходах. 

Якщо ми зможемо піднімати достойні теми, то й зможемо знайти 

людей, які усвідомлюють потребу докласти зусиль в правильне русло, 

яке сприятиме нашому розвитку. 

 Бажаючи стати кращим, швидшим, якіснішим, колектив 

газети “СтудІнфо” розпочинає позиціонувати себе як представник 

нових медіа. Від сьогодні “СтудІнфо” – це ще й онлайн-ресурс, 

відкритий для висловлення аналітичних статей, що торкаються 

сучасної молоді. Для того, щоб стати справді дієвим виданням, нам 

потрібні люди, які його побудують та укріплять. То ж звертаюсь до 

всіх охочих розділити нашу ініціативу пітримання якісного контенту 

– ми чекаємо на Вас, як на єдине джерело думок студентства. 

 За роки свого існування наш вищий навчальний заклад 

підготував близько 60 тисяч фахівців для освітньої та інших галузей 

національного господарства, понад 350 фахівців вищої кваліфікації 

— докторів і кандидатів наук. Тисячі вихованців університету 

стали майстрами педагогічної справи, вченими, відомими своїми 

науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. Чимало з 

них займали і займають професорські посади в багатьох вищих 

навчальних закладах країни, працюють у системі державного 

управління, є відомими громадськими діячами тощо.
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юдина нерідко 
опиняється перед 
вибором: на що 
звернути увагу, 

якою проблемою перейнятися? 
Згадаймо про наполовину 
заповнену (чи порожню) склянку 
води… Якою ми її бачимо?

 Члени ораторського 
клубу мали можливість дізнатися 
про розмаїття нашого життя 
на черговому засіданні, яке 
відбулося в переддень Хеловіна, 
31 жовтня. Одна з учасниць 
зазначила, що це засідання клубу 

було «неймовірно цікавим», 
адже виступи молодих ораторів 
неабияк заінтригували слухачів.

 Ольга Паламар, 
аспірантка першого року 
навчання, виголосила промову 
«Паустовський. Осінь». Дівчина 
поділилася своїми враженнями 
про чудову прозу відомого 
письменника, залюбленого у 
природу. Вона зосередила увагу 
слухачів на майстерності автора 
описувати природу осені. Осінь і 
кохання, осінь і роздуми про сенс 
життя, осінь і довгі прогулянки 

замріяним містом… Ольга 
як поетична натура не могла 
«пройти повз» цього автора й не 
поділитися власними думками 
про золоту пору року. Ось як 
простий пост у «ФБ», вчасно 
помічений керівником клубу 
Тетяною Білоусовою, переріс у 
змістовну й гарну доповідь, яку 
всі слухали, затамувавши подих 
(балів113 зі 125).

 Незвичайний для клубу 
випадок – парна доповідь Віти 
Щербін і Владислава Чміля 
(третій курс, факультет іноземної 

ТАКІ РІЗНІ 
ТЕМИ…

Л

ПОЕТИЧНА НАТУРА

РОЗДУМИ І ДОПОВІДІ

ОРАТОРСЬКИЙ КЛУБ

ПАРНА ДОПОВІДЬ

ЗОВНІШНІСТЬ І МІМІКА

Прекрасне і моторошне часто співіснують… Така 
правда життя.

філології), присвячена вітанням 
у різних країнах світу. Оратори 
почергово виголошували текст 
і демонстрували, як екзотично 
вітаються в Таїланді, Японії, Китаї, 
Гренландії, країнах Африки тощо. 
Слова та дії дуету викликали 
неабияке зацікавлення 
слухачів, тож ніхто й не помітив 
відсутності слайдів! Вкотре було 
підтверджено, що мовлення 
оратора, сама його постать 
(манери, міміка, жестикуляція, 
зовнішність тощо) – найкращий 
засіб унаочнення виступу (107 
балів).

 Останнім був виступ 
Олексія Харлова (третій курс, 
факультет іноземної філології), в 
якому йшлося про психологію та 
патофізіологію (увага!) серійних 
убивць. Чому саме про це? – 
слушне запитання, відповідь 
на яке дає і дата засідання 
(31 жовтня), і захоплення 
Олексія фізіогномікою – 

вченням, що пов’язує характер 
та психологічні властивості 
людини з рисами її обличчя. 
Які причини поведінкових 
викривлень, які фізіологічні 
передумови виникнення 
розладів особистості, чи можна 
передбачити і запобігти їх появі? 
Блискуча підготовка дозволила 
ораторові відповісти на ці та 
інші питання. Було відчутно, 
що Олексій ґрунтовно дослідив 
проблему, але, на жаль, часові 
обмеження існують для всіх. 
Наостанок мовець запропонував 
слухачам взяти участь у грі 
«Злочинець чи жертва?». 
Роздивившись фотографію на 
слайді, учасники мали вгадати 
статус людини. Ви здивуєтесь, 
але це не так просто зробити! 
Олексій Харлов завершив 
свій виступ під гучні оплески 
аудиторії (100 балів).

 

Наш клуб продовжує 
свою роботу. 
Наступне засідання 
відбудеться 21 
листопада о 16 год. 
в аудиторії № 206 
головного корпусу 
університету. 
Попереду ще багато 
цікавих тем, тож 
долучайтеся до їх 
обговорення!..”

Тетяна Білоусова, керівник Ораторського клубу
Анжела Хан, директор студентського клубу
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оманди були поділені на три групи. Перші та 

другі місця розігрувалися за змішаною системою 

за головну нагороду «GOLD CUP», а ті команд, 

які посіли нижчі місця, боролися за нагороду 

«SILVER CUP» за олімпійською системою.

 У цій запеклій 

боротьбі вирішувалося 

кому ж дістануться 

головні нагороди. 

Для нагородження 

переможців чемпіонату 

було було запрошено 

заступника директора 

д е п а р т а м е н т у 

гуманітарної політики 

Кам’янець-Подільської 

міської ради Степана 

Павловського. У 

вступному слові Степан 

Іванович подякував усім учасникам, запевнив у підтримці 

таких ініціатив, привітав переможців та виконав почесну місію 

– нагородив найкращих грамотами, медалями та кубками.

 Третє місце посіла команда «Артішок» (капітан 

команди Олег Милимука); друге місце – команда «Душа 

пивовара» (капітан команди Андрій Кривошеєв). 

Та найупевненіше йшла до перемоги команда «Збруч», до 

котрої увійшли також студенти Університету Огієнка (капітан 

команди Валентин Сахнюк). Команда «Збруч» отримала 

головний приз  «GOLD CUP».У фіналі за «SILVER CUP» 

зустрілися команди «Фаворит» та «Податковий коледж». 

Із рахунком 3:1 перемогла 

команда «Фаворит» (капітан 

команди Стас Перепелюк).

Окрім цього, найкращим 

гравцям були вручені 

індивідуальні нагороди, а 

саме: бомбардирові «GOLD 

CUP» – Іллі Штельмаху, 

бомбардирові «SILVER 

CUP» – Дмитрові Шпирчуку, 

кращому гравцеві – Олегу 

Милимуці та воротареві – 

Максимові Левунцю.

 О р г а н і з а т о р и 

цього заходу запевняють, що чемпіонат із міні-футболу 

проводитиметься щорічно. Вони подякували за підтримку в 

проведені чемпіонату генеральному спонсорові – кав’ярні 

«SТREET» та партнерові –  студії тату ART.

МІНІ-ФУТБОЛ СЕРЕД ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ 
КОМАНД

К
ЧЕМПІОНАТ МІСТА

 Упродовж жовтня проходив чемпіонат 
міста з міні-футболу, в якому брали участь 
13 команд. Організатори чемпіонату – 
Вадим Козловський та Максим Єдинак.

 Священний обов’язок усіх і 

кожного в невтомній турботі про наш 

спільний дім, а отже, й про себе.

Дехто помиляється, коли вважає, що 

зовсім нічого не трапиться, якщо 

кинути деінде папірець, недопалок, 

викинути будь-де пляшку з-під напоїв, 

залишити в лісі недоїдки та гори 

пластикового сміття… Цей список можна 

продовжувати… І який же результат? 

Що нас оточує? Величезні купи сміття. 

На жаль, не тільки на сміттєзвалищах. 

Скрізь.

 Як часто розмірковує сучасний 

українець над цією темою? Чи хоча б 

кожен третій кам’янчанин усвідомлює 

серйозність цієї проблеми? Отже, для 

нас настав час діяти, бо за тим, як 

суспільство ставиться до проблем 

очищення довкілля, можна говорити 

про його цивілізованість і культуру.

 14 листопада 2019 року з 

нагоди Всесвітнього дня вторинної 

переробки сировини кафедра німецької 

мови та студенти факультету іноземної 

філології організували й провели 

культурно-виховний захід «Врятуймо 

планету разом!».

 Після тижнів сумлінної 

підготовки та кропіткої праці студенти 

представили мініконцерт на музичних 

інструментах, змайстрованих зі сміття. 

 Викладач кафедри екології 

природничого факультету Оксана 

Тютюнник провела для всіх глядачів 

пізнавальну лекцію на тему «Життя 

без сміття». Також у головному корпусі 

університету  представлена виставка 

виробів зі сміття. Кожен мав нагоду 

впевнитися, що не все сміття – сміття, 

скільки цікавого та красивого можна 

власноруч змайструвати із зовсім 

непотрібних на перший погляд відходів. 

Із чим чудово впоралися студенти 

факультету. Чого там тільки не було: і 

килимок із джинсів, плетені корзинки зі 

старих футболок, оригінальні фоторамки 

із платівок, оздоблених зігнутими 

цвяхами, і кашпо для квітів, і дерева 

з пластикових пляшок, і навіть були 

представлені вишукані сукні з плівок 

відеокасет та целофанових мішків.

 Старшокласники мали 

унікальну нагоду стати свідками 

пізнавального дійства. Учні також 

підготували проєкти з теми «Друге 

життя сміття», які вони -презентували в 

рамках заходу.

 Якщо людина не зробить так, 

щоб на Землі стало менше сміття, то 

сміття зробить так, щоб на планеті стало 

менше людей.

Пам’ятаймо про це!

Усі ми – пасажири 
одного корабля, 
що називається 
Земля.”

Антуан де Сент-
Екзюпері

Цей повчальний 
захід відвідали не 
лише викладачі та 
студенти нашого 
університету, а й 
учні 9-11 класів усіх 
шкіл міста Кам’янця-
Подільського.

ВРЯТУЙМО ПЛАНЕТУ РАЗОМ!

Вадим Козловський, випускник К-ПНУ імені 
Івана Огієнка
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скравою подією 
борцівського сезону 
став чемпіонат 
світу з греко-

римської, вільної та жіночої 
боротьби серед борців до 23-х 
років. Захоплююче дійство 
проводилося з 28 жовтня по 
3 листопада в м. Будапешт 
(Угорщина). Чемпіонат зібрав  
на арені найталановитіших 
борчинь світу.  
 Студенти факультету 
фізичної культури гідно 
презентували й наше місто та  
університет. 

 Зокрема, Ангеліна Лисак 
стала бронзовою призеркою, 
а Христина-Зоряна Демко 
виборола п’яте місце.
*- Дуже важливо мати підтримку.
Найближчі (тренер, команда,  
інколи й рідні) завжди вболівають 
з трибун. Дівчат з моєї команди 
чула так само, як свого тренера. 
Вони гучно кричали, підтримували. 
У нас дружня команда, ми одна за 
одну вболіваємо, переживаємо. 
І готуємо одна одну до змагань, 
у спарингах стоїмо і хочемо, 
щоб кожна з дівчат мала золоту 
медаль.

 

 Традиційно в нашому університеті щороку святкують 

День студента. Відбуваються святкові концерти, флешмоби, 

акції тощо. Але цьогоріч День студента переріс у своєрідний 

«тиждень студента», адже університетська спільнота мала 

змогу відвідати різноманітні заходи.

 12 листопада в актовій залі університету відбулася 

розважальна гра «Битва мужніх і ніжних», яку підготували 

члени студентського самоврядування університету та 

студентський актив. Традиційно змагалися між собою команди 

хлопців і дівчат. Гра була присвячена Дню студента. Капітани 

Михайло Біляк, студент історичного факультету, учасник 

Ліги Гумору, та Мар’яна Турніцька, студентка природничого 

факультету, спікер студентського сенату університету, та їхні 

команди змагалися в семи конкурсах і фіналі.

 Студенти показували свої таланти у пантомімі, 

незвичайних танцях, жартах і кмітливості. Профком студентів, 

аспірантів та докторантів (голова Юлія Штефанко) нагородив 

учасників гри квитками до нічного клубу «Сіті». Учасники 

також були нагороджені подарунковими сертифікатами до 

боулінг-клубу «Галактика» від відділу навчально-виховної 

роботи і гуманітарної освіти (керівник Людмила Горчак).

 14 листопада з нагоди Дня студента відбувся 

святковий концерт в актовій залі головного корпусу. 

Організатором концерту – Наталія Дворницька.     

НЕ ДЕНЬ, А ЦІЛИЙ «ТИЖДЕНЬ CТУДЕНТА»
 Студенти різних факультетів взяли участь у святі. 

Глядачі почули молодіжні пісні, побачили  зразки мистецтва 

бального та сучасного танцю, насолодилися поезією.

 На концерті звучали виступи різними мовами світу, 

зокрема польською та німецькою. Ведучі впродовж концерту 

розповідали про історію світових університетів, еволюцію 

вищих шкіл, появу перших закладів вищої освіти в Україні.

 Концерт добіг кінця зовсім непомітно. Присутні від 

побаченого та почутого отримали море позитивних емоцій.

 15 листопада відбувся загальноміський святковий 

концерт у міському будинку культури. В межах заходу 

грамотами міського голови було нагороджено студентів 

нашого університету, як-от: Євгенія Левінзона, студента 

історичного факультету, 

Катерину Хомовську, студентку факультету фізичної культури, 

Олександру Жильчук, студентку факультету іноземної 

філології, Оксану Деревенчук, студентку факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології, Христину 

Мельник, студентку педагогічного факультету.

 Христина Мельник зачарувала глядачів піснею 

«Гуцулка Ксеня».  У неділю, 17 листопада, для студентів міста 

була організована святкова дискотека. Отже, День студента 

відсвяткували гарно!

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 
З ВІЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ

Я

ВІЛЬНА БОРОТЬБА

СПОРТИВНА ДІВЧИНА

ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ

ЧЕМПІОНКА СВІТУ

АНГЕЛІНА ЛИСАК

У здоровому тілі - здоровий дух!




