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2013  рік ми провели такою 

визначною і відповідальною подією, як 

перегляд. Для 1 курсу – це був перший 

життєвий досвід справжнього арт-

студента. Але найголовніше, що все 

пройшло на високому рівні, і ті люди, які 

плідно працювали, отримали достойні 

оцінки. 

Хоча, перегляд – це не тільки «здавати 

та вивішувати роботи і отримувати бали»; 

це –перевірка на міцність характеру та 

протягом підготовки, коли графік 

особливо напружений,  є нагода для 

кожного з нас з'ясувати: що ми можемо? А 

що – ні? Усе потребує більше часу, ніж ми 

думаємо. Після перегляду всі ми робимо 

висновки. Як розрахувати свій час? Які 

предмети треба підтягнути? А які 

залишити на рівні?

Чомусь, поступаючи до художнього 

інституту, студенти думають, що 

малювати, проектувати, придумують, 

підбирають кольори – це легко. Але після 

першого семестру навчання починаєш 

розуміти, що художник – це дуже 

різностороння людина, у якої, до речі, 

немає вихідних.  І що рисунок – це 

математика, живопис, подекуди – це 

просто правила, чиста теорія, яку 

п о с т і й н о  т р е б а  п і д к р і п л ю в а т и  

практикою. 

Коли в інших навчальних закладах учні 

зубрять конспекти, ми… створюємо. Не 

завжди виходить те, що ти уявляв, 

особливо на початку, але папір, фарби, 

фотошоп, сorel – все витримають, головне 

4

 – це отримувати насолоду від життя, 
від процесу, дивитися навкруги, вміти 
працювати і відпочивати, думати 
наперед. Бо для багатьох перегляд 
підкрався непомітно, не один із нас 
провів безсонні ночі з пензликом та 
фарбами.  Але це було весело, ми всі дуже 
потоваришували протягом цього часу, бо 
спільні цілі об'єднують.  Жодна людина не 
розчарувалася, що обрала саме цю 
професію, саме цей навчальний заклад. 

Перший перегляд – це був особливий 
період життя, коли ти не помічаєш, як 
летить час, коли ти не розрізняєш 
день–ніч, коли хочеш краще, на більш  
високому рівні, тому переробляєш роботи. 
Дивлячись на свої вивішені роботи та на 
роботи своїх однокурсників, помічаєш, 
що кожна людина вкладає частинку себе, 
частинку свого характеру та серця в свої 
роботи. І це прекрасно, коли за допомогою 
творчості та красивих речей можна 
самореалізуватися, показати світу, хто ти 
є.

Поки що ми дуже «маленькі» у нашій 
майстерності, якщо порівнювати із 
старшими курсами. Але найголовніше – 
це те, що є натхнення та ідеї. Тому 2014 
рік ми зустріли із спокійною душею, 
гарним настроєм і списком планів та ідей, 
які будемо реалізовувати вже в новому 
році.

ПЕРЕГЛЯД Лайфхак: «Як не нервувати 
під час перегляду та 

екзаменів?»

      1. Заспокоїтися та продумати план 
дій. Краще одну хвилину посидіти у тиші і 
чітко вирішити, що треба зробити, ніж 
метатися від однієї справи до іншої.
      
      2. Більше сну. В ідеалі краще спати  8 
годин на добу. Якщо такої можливості 
немає, відпочивайте вдень хоча б 30 
хвилин, і тоді будете почувати себе 
набагато краще, навіть при 3-4-
годинному сні вночі.
      
      3. Не оточуйте себе електронікою. 
Телефон, плеєр, ноутбук, планшет краще 
не тримати весь час біля себе.
      
      4. Правильне харчування. Ніякого 
фаст-фуду, цигарок, нічних перекусів. 

      5. Робити замітки на папері або у 
блокноті, неможливо все тримати у 
голові, коли вона – і так велике 
перенавантаження мозку. Звичка 
записувати робить людину точною.
     
      6. Прийняти дійсність такою, якою 
вона є. Не завжди ступінь хвилювання 
співпадає з серйозністю ситуації. Також 
важливо розставити для себе пріоритети і 
вирішити, що треба робити спочатку, а 
що лишити на потім. Тому глибокий вдих 
і –працювати.
     
      7. Робити перерву, провітрювати  
приміщення.
      
      8. Слухати музику, вона відволікає та  
розслаблює.
    
      9. Не лишати справи на «завтра», а 
особливо на ранок. Збиратися  краще 
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   10. Упевненість у собі – це одна із 
найважливіших якостей людської 
індивідуальності, яка допомагає долати 
труднощі, тому любіть і бережіть себе. 



                                            
Спортивні події сьогодні і  

на майбутнє

19 грудня 2013 р. у Коледжі мистецтв ім. 
А. Ерделі
проводився турнір з бадмінтону. Вітаємо 
переможців: Романець Ерік та Шумицька 
О л ь в і я !  
Бажаємо успіхів і таких же результатів у 
подальших турнірах!

   Графік спортивних 
змагань і турнірів:

• На черзі – змагання з бадмінтону в 
одиночному виді. Участь братимуть 
дівчата і юнаки. Початок з 4 лютого о 
17:00, спортивний зал коледжу. 
Щовівторка відбуватимуться ігри між 
дівчатами, а щочетверга  –  між 
хлопцями.

 • Розпочалися тренування із фут-
залу для дівчат. До дня 8 Березня – 
традиційний матч, у якому участь 
братимуть виключно дівчата.

• Відбувається набір і тренування 
юнаків із фут-залу на першість міста 
серед вищих навчальних закладів. 
Офіційне проведення ігор буде у квітні.
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• У спорткомплексі  «Юність» по 
вівторках  проводитимуться підготовчі  
заняття із настільного тенісу, щоб 
підготуватися до змагань на першість 
міста, які відбудуться в березні.
На кінець березня – початок квітня 
почнеться баскетбольний турнір на честь 
пам`яті Й. О. Пала (чоловічі команди).

• Сьогодні  розвивається гандбол, 
недавно включений у спортивну 
програму коледжу. Студентів, які хочуть 
випробувати себе в цьому виді спорту або 
покращити свої  навики,просимо 
записуватися в групи і ЙТИ на пару! Адже 
не можна сказати: «Я – художник! 
Фізкультура мені не потрібна!» Ходіть, 
розвивайте свої сили, набирайтеся енергії 
і посміхайтесь своєму супротивникові, 
коли вас зближує спорт – це може його 
спантеличити)))   

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

Я думаю, що можна досягнути всього і 
немає нічого неможливого. Неправильно 
поділяти людей на талановитих і 
бездарних. Усі рівні, всі можуть досягти 
успіху і самореалізуватися. Як це 
зробити? Я думаю, що головне – це 
бажання, тому що великий шлях 
самореалізації починається з бажання. 
Але цього недостатньо, повинні бути ще 
завзятість і воля. У досягненні будь-якої 
своєї мети траба залишатися людиною, не 
порушуючи правил, не створюючи 
дискомфорт для ближніх.

Шкода, якщо є бажання або навіть 
талант, але людина не може впоратися зі 
своєю лінню. Тільки завзятістю і працею 
можна досягти заслуженого успіху. Успіх 
не купують і не знаходять, його досягають 
працею. Використовуйте свої сили 
завжди на максимум можливого, щоб 
ніколи не шкодувати про те, що можна 
було б краще. Не бійтеся робити помилок, 
адже на помилках вчаться. 

Ніколи не помиляється той, хто нічого не 
робить, тому не витрачайте час даремно, 
не лінуйтеся, помиляйтеся, робіть 
висновки і йдіть вперед, але з більш 
мудрими думками. І тоді до вас прийде 
успіх. Після одного досягнення, прагніть 
нового. Дуже важливо вірити в себе і свої 

Радіти тому, що ти навчився чомусь 
новому і готовий йти далі. Цінуйте все те, 
що у вас є. Адже у світі є люди і тварини з 
обмеженими можливостями. Нещодавно 
я прочитала про собаку Віру, яка 
народилася без передніх лап і навчилася 
ходити вертикально. Коли син 46-річної 
Джуд Стрінгфеллоу приніс Віру додому, 

вона кинула викладацьку працю в штаті 
Оклахома заради того, щоб займатися 
собакою. Тепер собака подорожує по 
А м е р и ц і  з і  с в о є ю  г о с п о д и н е ю  
намагаючись довести людям, що головне 
– віра!

Ніколи не пізно щось робити. Доказом 
цього є всім відомий російський вчений, 
хімік, фізик, Ломоносов. Дивовижна 
цілеспрямованість була властива М. В. 
Л о м о н о с о в у .  У з и м к у  1 7 3 0  р .  
дев 'ятнадцятирічний Ломоносов 
вирушив до Москви і склав іспити до 
Московської слов'яно-греко-латинської 
академ і ї .  Не зважаючи  на  в і к ,  
Ломоносова було зараховано до 
наймолодшого класу, оскільки зовсім не 
знав латини. З цього і почався великий 
шлях великого вченого. А чого вартує 
життя, скажімо, Тараса Шевченка чи 
Л е с і  У к р а ї н к и !
Важливо вірити в себе і свої сили, ніколи 
не здаватися. Йти до своєї мети чесним 
шляхом, долаючи невдачі.
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В пристрасних французів в День 
В а л е н т и н а  п р и й н я т о  д а р у в а т и  
дорогоцінності, а в романтичній Данії 
закохані надсилаються одне одному 
засушені білі квіти.

В Британії незаміжні дівчата 14 
лютого прокидаються ще до світанку, 
стають біля вікна і дивляться на 
чоловіків, що проходять вулицею. Згідно 
з повір`ям, перший чоловік якого вони 
побачать і є тим єдиним обранцем.

Але  є  кра їни ,  як і  особливо  
відзначились в цей день і в першу чергу 
це Саудівська Аравія, яка  являється 
єдиною країною в світі, де це свято 
офіційно заборонили, до того ж, під 
страхом великих штрафів.

І на Русі було подібне свято 
закоханих, але воно відмічалось не 
взимку, а на початку літа. Він був 
пов`язаний з легендарною історією 
кохання Петра і Февронії і присвячений 
Купалі – язичницькому слов`янському  
богу, сину Перуна.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

14 лютого  –  день, якого так чекають 
закохані,  день, в який серця відкривають 
свої маленькі таємниці. День святого 
Валентина для багатьох є надзвичайно 
очікуваним днем, щоб довести свої 
почуття. Та чому саме 14 лютого? 
Можливо тому, що саме в цей день наші 
серденька особливо вразливі до стріли 
Купідона. Заглянемо трохи в минуле.

Перше, що потрібно згадати, це те, що 
вважається наче День святого Валентина 
існує вже понад 16 століть, хоч і свята 
кохання відомі ще з давніших часів, 
язичницьких культур. Наприклад, 
римляни в середині лютого відмічають 
свято еротизму, що має назву  Lupercalia, 
на честь богині кохання  Juno Februata.

Чому назва саме така? Цікаво, існує 
легенда, що датується приблизно, 269 
роком, в той час Римською Імперією 
володарював імператор Клавдій ІІ. 
Римська Імперія, що постійно перебувала 
в війнах, потерпала від недостачі солдат 
для військових походів, а воєначальник 
армії був впевнений, що головний ворог, 
який міг би стати на заваді – це шлюб, 
тому як одружений легіонер, менше думає 
про славу імперії і більше про те, як 
прокормити і втримати сім`ю. Так 
імператор видав наказ, що забороняв 
одружуватись солдатам. Все заради того, 
щоб зберігати солдатський, бойовий дух.

Звісно, від цього солдати не стали 
менше закохуватись. На щастя знайшлась 
особа, яку не лякали імператорський гнів. 
   

Цією особою був священик Валентин 
із римського міста Терни. Він потайки 
став вінчати легіонерів з їх обраницями. 
Мабуть він був справжнісіньким 
романтиком, його улюбленим заняттям 
було відновлювати стосунки, що  

В наслідок, як християнський 
мученик, що постраждав за віру, 
В а л е н т и н  б у в  к а н о н і з о в а н и й  
католицькою церквою. А вже в 496 році 
римський Папа  Геласіус І, відзначив 14 
лютого Днем святого Валентина.

З 1969 року в результаті реформи 
богослужіння святий Валентин був 
вилучений з літургійного календаря 
католицької церкви (разом із іншими 
римськими святим, інформація про 
життя яких викликала протиріччя і 
недостовірність). Загалом, і до 1969 року, 
церква не схвалювала святкування і не 
підтримувала традиції цього дня.

В Західній Європі День святого 
Валентина набув поширення з ХХІІІ 
століття, в США – з 1777 року.

Традиція дарувати в цей день 
подарунки міцнішала з кожним роком і 
для декого стала успішним бізнесом. 
Прикладом може слугувати навіть те, що 
на початку минулого століття у 
американців було прийнято надсилати 
своїм нареченим марципани, що були 
досить дорогим задоволенням.

В Японії традиція дарувати в цей  
день солодке з`явилась завдяки ідеї однієї 
фірми по виготовленню шоколаду. Там 
День Валентина став популярним з 30-
тих років, і шоколад залишається 
найпоширенішим подарунком. До речі, 
японські чоловіки отримують, навіть, 
більше подарунків ніж жінки.
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потерпали від сварок, допомагав 
писати любовні листи і за проханням 
військовослужбовців дарував квіти 
предметам їхньої пристрасті.

Зрозуміло, що як тільки імператор 
дізнався про це, він відразу вирішив 
присікти цю «злочинну діяльність». 
Валентина вирішено стратити. Трагедія 
цієї легенди була ще в тому, що сам 
Валентин був закоханий в дочку 
тюремщика. За день до страти священик 
написав листа, в якому розповів про свої 
почуття, та підписав листа «Твій 
Валентин». Лист було прочитано вже 
після того, як його стратили.



країни на той час не мало ніякого 
возз'єднання. Тодішня безпорадність влади 
вплинула на загальний настрій народу, який і 
так опинився між двома гігантами – 
Антантою та Радянським Союзом, у країни 
не було сил боротися. Тогочасне військо 
порозбігалося, в країні, й так вразливій до 
зовнішніх чинників, ширилося безладдя. 
Саме в таких умовах пройшла непомітна 
подія, яка мале величезне ідейне значення, – 
Свято соборності 22 січня 1919 року на 
Софійській площі, де проголосили злуку 
ЗУНР та УНР. 

Але чи то в ід безпорадності  і  
розгубленості, чи від тиску держав-сусідів 
свято це пройшло занадто тихо. Напевне 
саме від цієї непомітності жителі сходу і 
заходу дотепер не можуть вирішити між 
собою, чи соборна наша держава, чи все ще 
залишається поділеною між тепер уже 
Європою та Росією. Тому саме 22 січня ми 
повинні відзначати день Соборності і ще раз 
подумати про те, що ми єдина держава…

У цей морозний день 22 січня 2014 року 
студенти Закарпатського художнього 
інституту вирішили приєднатися до 
святкувань  Дня  соборност і .  Вони 
відправилися до пам'ятника президенту 
Карпатської України, головному носію ідеї 
соборності – Августину Волошину. 

Піднісши квіти до ніг великого 
мислителя, напевне кожен із студентів 
згадав ті далекі історичні події цього дня, які 
нам дозволили стати вільною, єдиною 
соборною країною. Напевне, кожен з 
українців має так само, як і Августин 
Волошин, як і його однодумці, зрозуміти, що 
поки в наших серцях жевріє ідея соборності, 
Україна і її народ зможе пройти всі 
випробування, які стають на ляху нашої ще 
такої молодої, але такої гарної країни. Тільки 
тоді наш народ здолає все, коли він зрозуміє, 
що таке соборність і для чого вона 
потрібна. Тільки тоді, коли схід почне 
підтримувати захід, а захід – схід, тоді, 
коли зникнуть стереотипи, які нам 
нав'язували віками.

Тож будьмо соборними…З днем 
Соборності України.
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День соборності України

«…Віднин і  воєдино  зливаються  
століттями відірвані одна від одного частини 
єдиної України – Галичина, Буковина, 
Закарпаття і  Наддніпрянська Україна. 
Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за 
які помирали найкращі сини України. 
Віднині є тільки одна незалежна Українська 
народна республіка. Віднині український 
народ увільнений могутнім поривом своїх 
власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля 
своїх синів для створення нероздільної, 
незалежної української держави, на добро і 
щастя українського народу…»

Саме ці слова лежать на аркушах 
Універсалу Директорії, який 22 січня 1919 
року зачитав член Директорії Федір Швець. 
22 січня є днем злуки кровних братів і сестер 
Західної Української Народної Республіки і 
Української Народної Республіки. Зараз цей 
день є днем Соборності України – день, який 
офіційно в Україні відзначається з 1999 року.

Ідея Соборності бере свій початок від 
об'єднання давньоруських земель навколо 
Київського князівства. Протягом віків її 
втіленням займалися українські гетьмани: 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро 
Порошенко, Пилип Орлик. У той час, як 
українські землі були поділені між Польщею, 
Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, 
ідея соборності жевріла в серцях кожного 
свідомого українця, що і відображається у 
працях багатьох українських мислителів. 
Ідея, яка горіла в серцях століттями 
розділеного українського народу, нарешті 
стала реальною в умовах акту злуки ЗУНР та 
УНР. Але цей акт став лише символічним 
прагненням єдності, бо саме керівництво 

Злука

22 січня 1919 року на Софіївській площі в 
Києві сталась визначна подія для українців. 
Тоді було проголошено акт злуки Української 
народної Республіки та Західно-Української 
Народної Республіки – знову землі, єдині 
національно, мовно та культурно, стали 
соборною державою.  Однак  п і сля  
проголошення возз'єднання нашу країну ще 
чекала одна із найтемніших сторінок її 
історії. Криваве століття війни вкарбувалось 
у серця і душі нашої нації, не один 
завойовник намагався роз'єднати нас не 
лише територіально, а й духовно та 
ідеологічно
22 січня 1919 року в Києві було справжнє 
свято – місто було святково вбране, 
спорудили тріумфальну браму, довкола 
майоріла  національна синьо-жовта 
символіка. О 12 годині до святої Софії 
Київської попрямували члени Директорії, 
офіційні представники ЗУНР, єпископи 
православної церкви, лунав .

гімн, зібралися десятки тисяч киян та гостей 
міста. Проголошення злуки було могутнім 
внутрішнім поривом, відчайдушною спробою 
здійснити об'єднання після сотень років, 
проведених у неволі. Люди відчували щиру 
радість, надію та вірили, що перемогою буде 
створення нероздільної незалежної України.

Акт злуки став не просто однією із подій 
української історії, ще однією датою для 
вивчення у школах, він ще тоді став чимось 
святим для нас, вищою метою, якої прагнули 
усі свідомі люди, зароджувалась єдина, 
сформована національна свідомість, 
утверджувалась однозначна мета усіх 
національно-визвольних рухів – досягнення 
статусу незалежності  та єдності української 
держави.

Вивчаючи історію України, помітною є одна 
постійна риса, що супроводжує всі етапи 
становлення державності – це існування 
великого числа різних ідейних, політичних, 
культурних починань, які йшли до одного, але 
різними шляхами. Зараз дивлячись на історію 
очима сучасної людини, очевидним є те, що 
якби усі державні та політичні діячі діяли 
більш злагоджено та консолідовано, то 
набагато б швидше та менш болісно вдалось 
вибороти свободу. Занадто багато зусиль йде 
на внутрішні міжусобиці, концентрацію 
уваги на ідейних протиріччях, боротьбу за 
лаври лідера та на інші неузгодженості між 
політичними силами. Тож потрібно сьогодні 
про це пам'ятати та усвідомлювати силу 
єдності й згуртованості народу і його лідерів 
для розбудови сильної, соборної країни, яка 
буде єдина духом, єдина у своїй високій меті 
досягнення економічно незалежної та 
соціально захищеної країни на сучасній карті 
світу.

Враховуючи останні події, які відбуваються в 
Києві, святкування злуки 1919 року є чимось 
особливим і як ніколи актуальним. Попри всі 
намагання розд ілити нас  духовно,  
інформаційно, політично чи історично, ми 
маємо розуміти, що все це лише складні 
політичні ігри, інтриги за владу та великі 
статки. Тож пам'ятаймо, що українці мають 
бути соборними та щиро відданими ідеям, за 
які боролись наші предки, мусимо триматися 
разом і берегти свободу і незалежність, 
виборону важкою працею та ціною мільйонів 
українських сердець.
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Тиждень права

У рамках «Всеукраїнського тижня права» 
9-14 грудня 2013 р. у Закарпатському 
художньому інституті (ЗХІ) відбулись 
наступні заходи.
9-14 грудня 2013 р. проректор Ребрик Н. 
Й., доц. Міськов І. О. та бібліотекар Пеца 
З. Д. підготували у читальному залі 
бібліотеки ЗХІ м. Ужгород виставку 
«Всеукраїнський тиждень права». Тут 
б у л и  п р е д с т а в л е н і  д и д а к т и ч н а  
література, документи, реферати, 
присвячені правам людини в Європі та 
Україні. З виставкою ознайомились 
студенти І-V курсів, зацікавлення яких 
викликала «Загальна декларація прав 
людини 10 грудня 1948 р.». Такі ж 
виставки були організовані і в Коледжі 
мистецтв ім. А. Ерделі ЗХІ силами 
Височанської Л. Ф., Антонишина З. Д. та 
ін.
10 грудня 2013 р. у м. Мукачево відбулась 
студентська конференція на тему «Права 
людини в Україні: історія та сучасність». 
На конференції були присутні студенти 
всіх курсів, а безпосередньо взяли участь 
студенти ІІІ-ІV к. До учасників і присутніх 
з вступним словом звернувся доц. І. 
Міськов, який зокрема наголосив, що 
права людини є актуальними і в наш час, 
а також побажав виступаючим плідної 
роботи на конференції ,  до якої 
підготувалися студенти-художники. 
Першим виступив студент ІІІ к. І. 
Кондратюк на тему «Руська правда» у 
підсумку зазначив, що у ті часи вона мала 
дуже велике значення, тому що в часи Я. 
Мудрого була скасована смертна кара. 
Про «Магдебурзьке право на Україні» 
доповідав студент ІІІ к. О. Шоля, який 
зауважив помітний вплив цього права на 
розвиток міського життя на українських 
землях включно до І пол. ХІХ ст. Не менш 
цікавими були доповіді студенток ІІІ к. Д. 
Кравцової про «Три Литовські статути» та

 Г. Гамор «Гетьман Пилип Орлик та його 
Конституція». Остання зазначила, що 
Конституція П.Орлика  і нині є першим 
документом такого конституційного 
значення у ХVІІІ ст. Про «Чотири 
Універсали Центральної Ради» розповів 
учасникам і присутнім студент ІV к. Ю. 
Шкрюба, котрий зауважив що найбільш 
дієвими у захисті прав людини були 
третій і четвертий Універсали ЦР. Велике 
значення після двох останніх Універсалів 
мала «Конституція УНР від 29.ІV. 1918 р.», 
яка закріпила права людини, які були 
порушені в Українській державі П. 
Скоропадського. З приводу цього 
виступив студент ІV к. П. Керечанин з 
темою доповіді «Права людини в 
Українській державі П. Скоропадського». 
Підсумувала права людини в буремні 
роки Української революції 1917-1921 рр. 
студентка ІV к. Т. Реслер у виступі 
«Державотворчий процес за доби 
Директорії». Дуже цікавою була остання 
доповідь студентки ІV к. В. Артюхіної про 
«Особисті та політичні права та свободи 
людини і громадянина за Конституцією 
України». У загальному підсумку 
студентської конференції учасники та 
присутн і  вир ішили продовжити 
просвітницьку діяльність з прав людини, 
поширювати правову освіту серед 
студентів ЗХІ і при можливості видати 
збірник тез конференції «Права людини в 
Україні: історія та сучасність».
11 грудня 2013 р.  в ЗХІ м. Ужгород 
відбулась правознавча вікторина серед 
студентів ІІІ к., присвячена правам 
людини. Студенти пригадали свої знання 
з історії України про права людей за доби 
Київської Русі, українських земель у 
складі Польського королівства, Великого 
князівства Литовського, Речі Посполитої, 
Австрійської та Російської імперій. Того ж 
дня в лекційній залі ЗХІ м. Ужгорода 
відбувся круглий стіл на тему «Права 
людини» за участю к. ю. н., доц. кафедри 
конституційного права та порівняльного

 правознавства юридичного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» Гомоная В. В. з студентами 
V к. Студенти цікавилися наступними 
питаннями: референдумом, правами та 
обов'язками людини і громадянина, 
повноваженнями депутатів, Президента 
України, загалом Конституцією України. 
На всі питання студенти отримали 
вичерпні відповіді від доц. В. В. Гомоная, 
а також висловили свої думки щодо 
правничих процесів в Україні.
12 грудня 2013 р. – в приміщенні 
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі відбулась 
бесіда з студентами І-IІ к. на тему «Права 
людини в Україні», яку провів вихователь 
коледжу та інституту ЗХІ М. М. Вінчура. 
Того ж дня в ЗХІ студенти І та ІV к. взяли 
участь у правовому конкурсі на тему 
«Права людини в історії України».
13 грудня 2013 р. у лекційній залі ЗХІ 
доц. І. Міськов провів лекцію для 
студентів І-V к. на тему «Права людини у 
світі: сутність та класифікація».
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Я думаю, що можна досягнути всього і 
немає нічого неможливого. Неправильно 
поділяти людей на талановитих і 
бездарних. Усі рівні, всі можуть досягти 
успіху і самореалізуватися. Як це 
зробити? Я думаю, що головне – це 
бажання, тому що великий шлях 
самореалізації починається з бажання. 
Але цього недостатньо, повинні бути ще 
завзятість і воля. У досягненні будь-якої 
своєї мети траба залишатися людиною, не 
порушуючи правил, не створюючи 
дискомфорт для ближніх.
Шкода, якщо є бажання або навіть 
талант, але людина не може впоратися зі 
своєю лінню. Тільки завзятістю і працею 
можна досягти заслуженого успіху. Успіх 
не купують і не знаходять, його досягають 
працею. Використовуйте свої сили 
завжди на максимум можливого, щоб 
ніколи не шкодувати про те, що можна 
було б краще. Не бійтеся робити помилок, 
адже на помилках вчаться. Ніколи не 
помиляється той, хто нічого не робить, 
тому не витрачайте час даремно, не 
лінуйтеся, помиляйтеся, робіть висновки і 
йдіть вперед, але з більш мудрими 
думками. І тоді до вас прийде успіх. Після 
одного досягнення, прагніть нового. Дуже 
важливо вірити в себе і свої сили, вірити, у 
те, що ти робиш. І робити все з радістю і 
посмішкою, не сприймати невдачі, як 
щось погане, а радіти їм. Радіти тому, що 
ти навчився чомусь новому і готовий йти 
далі. Цінуйте все те, що у вас є. Адже у 
світі є люди і тварини з обмеженими 
можливостями. Нещодавно я прочитала 
про собаку Віру, яка народилася без 
передніх лап і навчилася ходити 
вертикально. Коли син 46-річної Джуд 
Стрінгфеллоу приніс Віру додому, вона 
кинула викладацьку працю в штаті 
Оклахома заради того, щоб займатися 
собакою. Тепер собака подорожує по 
А м е р и ц і  з і  с в о є ю  г о с п о д и н е ю  
намагаючись довести людям, що головне – 
віра!

Ломоносов. Дивовижна цілеспрямованість 
була властива М. В. Ломоносову. Узимку 1730 
р. дев'ятнадцятирічний Ломоносов вирушив 
до Москви і склав іспити до Московської 
слов 'яно-греко-латинської  академі ї .  
Незважаючи на вік, Ломоносова було 
зараховано до наймолодшого класу, оскільки 
зовсім не знав латини. З цього і почався 
великий шлях великого вченого. А чого 
вартує життя, скажімо, Тараса Шевченка чи 
Л е с і  У к р а ї н к и !
Важливо вірити в себе і свої сили, ніколи не 
здаватися. Йти до своєї мети чесним шляхом, 
долаючи невдачі.

Вільям Блейк

Вільям Блейк – (28.11.1757 – 12.08.1827) 
англійський живописець, гравер та поет. 
Мистецтву живопису та гравюри навчався в 
Лондоні, в Дж. Безайра з 1771 р., відвідував 
Академію мистецтв (1778), зазнав впливу Дж. 
Флаксмена. У творчості Блейка, який 
ілюстрував акварелями і гравюрами власні 
вірші, яскраво відбилися тенденції  
романтизму в англійському мистецтві кінця 
XVIII – першої чверті XIX століття: тяжіння 
майстра до візіонерської фантастики, 
алегоризму і містичної символіки, звернення 
до сміливої, майже довільної гри ліній, 
гострим композиційним рішенням. 

Б л е й к  з а п е р е ч у є  т р а д и ц і й н у  
композицію і перспективу, вишукані лінеарні 
форми робіт живописця викликають 
уявлення про потойбічний світ. Сам стиль 
відображає властиве художнику унікальне 
містичне його бачення, в якому зливаються 
воєдино реальність і уява. Гравірувальник і 
книжковий ілюстратор за професією, Блейк 
висловив свій талант в поезії і в разючих за 
впливом містичних і символічних картинах. 
Духовний світ уявлявся Вільяму Блейку більш 
важливим, ніж світ матеріальний, а 
справжній художник бачився йому 
пророком, наділеним божественним даром 
проникнення в сутність речей. Блейк жив у 
бідності і помер невизнаним. Нині Вільяма 
Блейка вважають одним із великих майстрів 
англійської літератури, одним із найбільш 
яскравих і оригінальних живописців свого 
часу. 

Картини Блейка, здавалось би, 
примушують прищурити очі і вдивлятись в 
них наче у вічність, та через кілька хвилин 
після того, як вдивляєшся в ці образи, 
розумієш, що вже нічого нового не побачиш. 
Та чим довше дивишся, тим більше 
відчуваєш певні внутрішні спалахи і потяги 
до  чогось  особливого ,  нев ідомого ,  
таємничого. 

Особливої уваги заслуговують такі його 
роботи, як: «Данте і Вергілій біля воріт пекла» 
(1827), «Сходи Іакова» (1800), «Смерч 

закоханих» (1827), «Великий Архітектор» 
(1794), «Великий червоний дракон та жінка, 
одягнена в сонце» (1810), «Співчуття» (1794), 
збірка ілюстрацій до поеми Дж. Мільтона 
«Втрачений рай» (1808).
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Знай Наших
Фото: Дмитро Шахайда. Фотоплівка.
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Доброго дня, дорогий читачу!
Мене звуть Дейв, і я радий вітати тебе в 
новому розділі Ракурсу – «Музика». 
Ділити музику ми будемо на три розділи:
«Новини музичного світу»,
«Своє, рідне»,
«Музика зі всього світу».

– За депортацію Бібера з США 
проголосували понад 100 тисяч осіб 
– Тріумфаторами «Греммі-2014» стали 
французи з Daft Punk 
– The Who запишуть новий альбом 
– Motley Crue не зможуть 
використовувати назву після 
прощального туру 
– Діана Арбеніна записала сольний 
альбом 
– Paul McCartney і Ringo Starr 
відзначили 50-річчя виступу на «Шоу 
Еда Саллівана» 
– Пісні Beyonce вивчають в університеті 
– Сім'я Оззі Осборна дасть грошей 
Жанні Фріске (на лікування від раку) 
– Celine Dion продає замок 
– Lana Del Rey заспівала для 
«Малефісент» (нова Диснеївська стрічка) 
– «A-One» визнали найкращим музичним 
телеканалом

Отже, в березні 2014 ми будемо чекати 
наступних релізів:
Ляпис Трубецкой – Матрьошка (1 
березня)
СПБЧ – TBA (1 березня)
Ліа Мішель – Louder (4 березня)
Рік Росс – Mastermind (4 березня)
Уилки Джонсон і Роджер Долтрі – Going 
Back Home (10 березня)
Metronomy – Love Letters (10 березня)
Христина Перрі – Head or Heart (11 
березня)
Young Money – Young Money: Rise of an 
Empire (11 березня)

«Музичний світ»

Джордж Майкл – Symphonica (17 
березня)
Кайлі Міноуг – Kiss Me Once (17 березня)
Foster The People – Supermodel (18 
березня )
MadGibbs ( Фредді Гіббс і Медліб ) – 
Piсata (18 березня )
The Pretty Reckless – Going to Hell (18 
березня )
Тоні Беннетт і Леді Гага – Cheek To 
Cheek (18 березня )
Енріке Іглесіас – Sex + Love (18 березня)
Шакіра – Shakira (25 березня)
Memphis May Fire – Unconditional (25 
березня)
Karmin – Pulses (25 березня)
Kaiser Chiefs – Education , Education, 
Education & War (31 березня)

«Своє, рідне»

У першому випуску розглянемо 
виконавця, який свого часу дуже вразив 
публіку і зробив незвичайний вплив на 
творчість не одного співака. Отже, 
прошу любити і не скаржитися – 
nobody.one (назва пишеться виключно з 
маленької літери) –  Самарський 
колектив (РФ), фронтменом (Фронтмен 
(англ. frontman) – учасник музичної або 
творчої групи, до поведінки на сцені, 
способу життя якого прикута більше 
найбільше уваги) якого є Сергій 
Табачников, віртуоз гітари і автор 
музичного стилю Specially Addictive 
Soundtrack. Виділена його особа була не 
випадково, оскільки постійного складу в 
групи немає, і барабанщик і бас-гітарист 
постійно змінюються. Отож, що ж таке 
nobody.one і з чим його їдять.

Образи, які виникають у тебе в голові, 
почуття, які відчуває твоє серце, життя, 
яке несподівано набуває повноти, – це 
все nobody.one і їх магія. Сергій 
Табачников в одному з інтер'ю казав: 
«Якщо Ви дивитеся за вікно машини або 
трамваї, або просто йдете по вулиці, а у 
Вас в плеєрі грає якась музика, то ви 
починаєте по-іншому трошки сприймати 
реальність. Це стає більше схоже на кіно. 
Моя музика і є саундтрек до життя. 
Тобто, якщо її слухати і просто жити, 
фарби життя трохи змінюються».
Музика nobody.one – абсолютний розрив 
шаблону, Specially Addictive Soundtrack – 
це щось середнє між пост-роком, 
ембіентом, прогресивним роком і 
металом. Всі партії до музичної 
композиції пише тільки Сергій, а потім 
вже роздає сесійним музикантам. У 
дитинстві, коли формувався музичний 
смак маленького Сергія, на нього 
вплинули такі групи як: Pink Floyd, Black 
Sabbath, Led Zeppelin, Ted Nugent, Jeff 
Beck.
Невелика ремарка з офф. сторінки 
nobody.one Вконтакте: «Ніхто, ніхто не 
зможе бути, як ти. Ніхто ніколи не зможе 
думати так само, як ти, і мати такі ж 
фантазії. Один – це слово, яке буде з 
тобою завжди. nobody.one».
http://nobodyone.ru/
https://twitter.com/nobody_one
http://nobodyone.co.uk/
http://www.youtube.com/user/stereoda
mage

«Музичний світ»

Отже, сьогодні у музичному світі у нас 
виявився Ганс Зіммер (Hans Zimmer), 
німецький композитор, відомий 
завдяки своїм саундтрекам до фільмів і 
комп'ютерних ігор. Лауреат премії 
«Оскар», дворазовий лауреат премії 
«Золотий глобус», триразовий лауреат 
премії «Греммі». 

16 17

Найбільш відомий з музики до таких 
фільмів і мультфільмів, як «Людина 
дощу» , «Король Лев» , «Спірит: Душа 
прерій», «Скала», «Краще не буває», 
«Гладіатор», «Перл-Харбор», серії фільмів 
«Пірати Карибського моря» , «Темний 
лицар», «Шерлок Холмс» і «Початок», а 
також ігор «Call of Duty: Modern Warfare 
2», «Crysis2». В одному з інтерв'ю 
композитор сказав: «Мій батько помер, 
коли я був ще дитиною, і я якось 
поступово втік до музики, яка стала 
моїм кращим другом».
Дискографія Ганса досить велика, як 
для композитора-сучасника. Своїми  
саундтреками він уміло доповнює 
атомосферу фільму, серіалу або гри, 
створюючи абсолютно магічний стан 
душі. Ганс Зіммер – один з кращих 
композиторів сучасності. Чого тільки 
варті його композиції в серіалі «Шерлок» 
від BBC та фільмі «Початок» Крістофера 
Нолана. Активні і епічно мелодії, 
атмосферні і тягучі композиції, все це в 
ходить в список творчості Ганса 
Зиммера, і воно дуже багатогранне. Від 
створення саундтреку до мультфільму чи 
науково-фантастичних трилерів. На цей 
момент Гансу 56 років, він проживає в 
Лос-Анджелесі з дружиною Сюзанною і 
чотирма дітьми.

http://www.hans-zimmer.com/
http://www.lastfm.ru/music/Hans+Zimm
er

http://nobodyone.ru/
https://twitter.com/nobody_one
http://nobodyone.co.uk/
http://www.youtube.com/user/stereodamage
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http://www.lastfm.ru/music/Hans+Zimmer
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