Додаток 1. Студентський простір
Емігрант побачив світ, або «Що воно таке - поїхати в Америку?»

Цього року через карантин зима підкралася так несподівано — як кондуктор у трамваї. Тобто здавалося, що до
зимової сесії ще їхати та їхати, аж раптом: «Гоп!,» і вже
треба якось викручуватись. Але дехто з нас — студентів
саме зараз має остаточно вирішувати, як він проведе
наступне літо, а саме, чи їхати працювати до США. Оскільки
ця колонка створена спеціально для того, аби розповідати
нашим студентам про те, що турбує безпосередньо їх, я
зробив невеличке дослідження цього питання, щоб кожен
отримав вичерпну інформацію для роздумів.

Звісно, безглуздо було б розповідати самому про те, що
ніколи у вічі не бачив (це тільки на парах добре виходить),
тому я звернувся із запитаннями до студентів, що вже встигли
попрацювати за кордоном в США. А з іншого боку, я поцікавився
ставленням одного з деканів нашої академії до студентських
міграцій такого роду. Так ми охопимо як практичні, так і деякі
моральні аспекти спроби наздогнати «американську мрію»
для того, щоб допомогти вам побачити свою перспективу в цій
справі.

Шукати студентів, які вже їздили за якщо заселите більше людей.
-  У нас побутує думка, що американці
програмою працевлаштування до США, довго
не довелося. І не тому, що їх легко знайти
у наказах на відрахування «за невиконання
навчального плану», а тому, що їх у нашій
академії вже дійсно багато! Влад (3-й курс)
і Олег (4-й курс) із великим задоволенням
погодилися відповісти на запитання нашої
газети.
‑ Отож, із якими труднощами доведеться
зіткнутися на початку?
Влад: Окрім нескінченного безкоштовного
шампанського у літаках? (сміється) Однією із
проблем спочатку є значний час перельоту. Ми
летіли у свій штат близько п’ятнадцяти годин,
із двома пересадками. Перельот є цікавим, але
дуже стомлюючим. Ми прилетіли до нашого
міста – Нового Орлеану, штат Луізіана, пізно
увечері. У аеропорту чекали до ранку, щоб
їхати далі. По прибутті до Атланти, де в нас
була пересадка, з’ясувалося, що загубився мій
багаж! Почуття не з приємних, коли розумієш,
що втратив усі свої речі, приїхавши до іншої
країни на п’ять місяців. На щастя, багаж
знайшли та прислали через три дні. Також
скажу, що Луізіана – штат південний, погода
дуже відрізняється від звичної: постійна спека,
висока вологість повітря, дощі нечасті, але
дуже сильні.
- Зрозуміло, що все-все потрібне із собою
не привезеш, чи можливо на якихось речах
заощадити гроші та яким чином?
Влад: В американських магазинах діє
механізм «повернення». Ти можеш придбати
собі матрац, спати на ньому три місяці, а перед
від’їздом повернути його у магазин пояснюючи
це тим, що ти розпакував його лише вчора й
він здувається. Це стосується і багатьох інших
речей, треба тільки зберегти чек про покупку.
Я так і зробив!
-  Що робити у разі, коли та робота,
куди тебе направлено, відбиває бажання не
тільки жити в штатах, а й взагалі жити?
Влад: Кожен студент отримує своє робоче
місце згідно з контрактом. Якщо робота вас
задовольняє – вам пощастило. А якщо ні –
можеш повертатися додому.
Але заздалегідь вигадайте дуже вагомі
причини, щоб пояснити ваше повернення. Якщо
цього не зробите, працедавець поскаржиться
спонсору й той скасує документи, що
дозволяють вам легально працювати в США.
-  Я чув, що можна приїхати й там вже
самому знайти собі роботу, чи це так?
Влад: Так, це також можливо, але якщо
шукаєш роботу самотужки, не втрачай жодного
дня: нові студенти приїздять щодня й вони
також будуть її шукати!
-  Яку професію у Америці ти порадив би
обрати при такій нагоді?
Влад: - Намагайтеся влаштуватися працювати у ресторан: економія на продуктах
харчування у такому разі вам гарантована!
-  У штатах наш студент залишається один на один із системою, чи
є шанс поповнити ряди американських
безпритульних?
Влад: Житло входить у переважну більшість
контрактів. Та, на мій погляд, набагато краще
шукати помешкання самому: ви знайдете саме
те, що треба вам, та можете зекономити гроші,

загалом мають монотонне й нецікаве
життя, чи помітно це було?
Олег: Містечко, у якому я мешкав,
знаходилося, мабуть, у найнуднішому штаті
Америки, та винахідливі українські студенти
знайдуть шляхи, як заробити вдосталь грошей
і витрачати їх так, щоб заповнити позитивним
настроєм оточуюче напівсонне середовище.
Буває морально важко перебувати там на
робочому місці, коли від тебе вимагають
абсолютної стовідсоткової віддачі в системі,
частиною якої ти є у робочий час.
- У моєї бабусі уявлення про західну
культуру, як і у багатьох наших громадян,
сформоване
переважно
голлівудськими
кінострічками та монологами Задорного.
А що такого особливого помітив ти в
ментальності американців, їх духовному
світі?
Олег: Особисто я переконався, що американці реально схиблені на грошах і на тому,
як щонайбільше їх заробити. Деякі з них
працюють на двох роботах одночасно (близько
шістнадцяти годин на добу!), уявіть собі,
неначе роботи! Звідси й відсутність духовного
потенціалу в суспільстві. У нас, в принципі,
спостерігається оманлива псевдодуховність
усюди, але ж і це вже значно більше, аніж
нічого!
Підбиваючи підсумки, хлопці зійшлися на
думці, що поїздка є дуже цікавою і корисною
справою.
Поїхати на літо працювати у
США — це незамінний досвід спілкування із
людьми різних національностей, прошарків
суспільства, з людьми різного світогляду та з
представниками кардинально протилежних
культур. Ця поїздка, немов піонерський табір
для дорослих, наче одне із перших невеличких
випробувань, яке покаже, чого ти вартий у
житті.
Та не менш цікаво та корисно буде
дізнатися думку з цього приводу людей,
які опікуються питанням навчання.
Наприклад, декана ФЕУ – В’ячеслава
Валентиновича
Глущевського.
Він
люб’язно погодився дати свої відповіді
на важливі для нас питання.
— В’ячеславе Валентиновичу, Ви відомі
як керівник, що у своїх поглядах йде в ногу
з часом. Розкажіть, будь ласка, які Ви бачите
позитивні чи негативні сторони такого
явища, як виїзд студентів на заробітки до
США?
— Програма виїзду наших студентів до
Сполучених штатів Америки почала діяти
десь років з п’ять тому. З кожним роком все
більше студентів бере участь у цій програмі.
Воно й зрозуміло, адже вони, насамперед,
розширюють свій світогляд! Не кожному ж
випадає нагода побувати у далекому зарубіжжі
та побачити визначні пам’ятки західної
цивілізації. Крім того, вони мають непогану
можливість заробити та здобути суттєві
навички з мовної практики. Що ж стосується
негативних сторін, то тут варто зазначити, що
більшість студентів стають перед вибором між
програмою та успішним навчанням у нашій
академії. На мою думку, тільки ті студенти,
які здатні успішно поєднувати ці два процеси,

можуть брати участь у цій програмі.
— Якщо студент зважився на поїздку, що,
на вашу думку, він має зробити для того,
щоб його від’їзд якнайменше вплинув на
навчальний процес?
— Впроваджена у навчальний процес ЗДІА
кредитно-модульна
система
оцінювання
знань студентів передбачає роботу студента
рівномірно впродовж всього семестру,
складаючи встановлені робочими програмами
дисциплін відповідні форми контролю, після
чого студент одержує підсумкову оцінку
«автоматом». Тому для того, щоб студент
мав нагоду взяти участь у цьому заході, йому
достатньо сумлінно виконувати свої обов’язки
та, набравши відповідну кількість балів,
одержати оцінку з дисципліни. Тому жодних
проблем для старанних студентів, на мій
погляд, не існує. Як показує практика, у таких
студентів після повернення із штатів проблем
із жодної дисципліни не виникає.
— І на останок, скажіть, яким студентам
ви б категорично не рекомендували таку
поїздку?
— У навчальному процесі ЗДІА є певні
ключові етапи, на які треба звертати особливу
увагу. Наприклад, студенти ФЕУ третього
курсу проходять влітку виробничу практику
й це встановлено графіком навчального
процесу, зривати який не можна. Також я
б радив утриматись від участі у програмі
студентів четвертого курсу. Вони завершують
бакалаврський етап навчання, складають
державну атестацію й переходять на наступний
рівень – магістратуру або спеціаліста. Якщо
спробувати поєднати ці два процеси, можна
втратити обидва. Тому тут варто вирішити, що
є важливішим.

Звісно, тут не описано безліч інших
нюансів, котрі також тобі треба буде
мати на увазі, якщо зацікавишся
подорожжю на батьківщину коли та
гамбургерів, та я власне й не намагався
цього зробити. Тут подано матеріал для
роздумів. Від себе я додам, що наше
життя – це також праця, але ще більше
– це гра, це вир подій та випробувань, з
яких треба вибирати такі, що зроблять
тебе кращим. Отож роби свій власний
вибір, студенте!
Олександр СИВАЧЕНКО,
ОіА-07-1д

Додаток 2.
Виписка з наказу ректора ЗДІА «Про заохочення студентів ЗДІА до Міжнародного Дня
студента». З нагоди святкування Міжнародного дня студента НАКАЗУЮ:
III місце
За перемогу у вузівському турі обласного
П місце
“Студент - суспільний діяч року” —
конкурсу “Студент року-2009”
“Студент - суспільний діяч року” — Візер Аліна, ТЕ-06-2
нагородити почесними грамотами
Іваницька Наталія, МЧ-06-3, Петрова “Студент - вчений року” — Куліш
студентів:
Ганна Олексіївна, ЕС-06-1
Валерій, ТЕ-09м
І місце
“Студент - вчений року” — Єрмакова “Студент - артист року” — Касьяненко
“Студент - громадський діяч року” —
Юлія, АТП-09м
Павло, МН-08-1, Гацько Роман, БУДХлєбнікова Альона, МП-06-2
“Студент - староста року” — Лях Наталія, 07-1
“Студент - вчений року” — Якось Ірина, МЧ-06-2, Калюжна Юлія, ОА-08-1
“Студент - спортсмен року” — Северин
ЕП-09-Ім
“Студент - артист року” Маслова Олеся, Євгенія, СП-08-1
“Студент - староста року” — Кривенко
ЕК-09-1м
“Студент - правоохоронець року”
Ольга, ФБМЕ-06-2
“Студент - спортсмен року” Касимов Мєняйло Павло, Ф-09м
“Студент - артист року” — Романенко
Сергій, ТЕ-09м
“Студент - староста року”
—
Ірина, МЧ-09м
“Студент - правоохоронець року” — Гростель Марина, ТЕ-09м
“Студент - спортсмен року” —
Нєдєв Олексій, ЕС-09-Ім
“Студентська сім’я року” —
Шаларь
Євтушенко Сергій, МН-08-1
“Студентська сім’я року” — Ахрамєшина Ольга, ОМТ-07 та Шаларь Михайло,
“Студентська сім’я року” — Романенко
Марія, ТЕ-07-1 та Ахрамєшин Едуард, МК-07-1з
Ірина та Максим, ЕП-06-2
М-08з
Чуріна Наталія, ЕС-07-2, Чурін Юрій,
МН-07-1з

Чули? Новий рік наближається!
На лапках м’якеньких,
            як котик пухнастий,
До тебе хай прийде цей рік.
Усміхнеться тепло
                                 і скаже:
“Ну, здрастуй!”
І радо ввійде на поріг.
Тебе він осипле добром
                              і коханням
І, глянувши хитро з-під вій,

Здійснить всі твої
              заповітні бажання
І щастям наллє келих твій.
І новою долею
                  сповниться небо,
Й годинник 12 проб’є ...
І в світі все буде від серця,
для тебе — таким,
                  як вітання моє!

Новим роком!
З новим світлом,
Із теплом, в душі розквітлим,
Із веселими святами,
З друзями, що поруч з вами.
З гарним настроєм
святковим,
Із прибутком щораз новим,
Із приємними дивами
Та із щирими словами,
З миром, щастям, в добрий час
Хай прийде цей рік до вас!

Щороку ми приносимо новорічний
настрій в оселі, встановлюючи
ялинку. На жаль, романтику дійства
часто руйнують набридливі побутові
дрібниці, наприклад, відсутність місця,
бурхливе вчорашнє святкування,
малогабаритний прохід або сварки,
офіційною причиною яких називають
усе попереднє.
- Щоб уникнути хаосу, скористайтеся такою
програмою дій. 1. Знайдіть робочий стіл. 2. Знайдіть на
робочому столі файл для інсталяції ялинки. 3. Запустіть
цей файл. 4. Виконуйте вказівки, які побачите. 5.
Натисніть «Далі». 6. Почекайте, поки встановлення ялинки
закінчиться. 6. Закрийте діалогове вікно. 7. Перевірте,
чи на місці ялинка. 8. Якщо ялинки немає, перевірте,
чи не винесли її через діалогове вікно. Можливо також,
що її поклали у смітник. Доцільно подивитися в усій
квартирі, адже можливо, що Ви встановили ялинку не в
тій кімнаті.
- Щоб зберігати фізичну форму, доцільно вранці
зробити розминку. Встаньте з ліжка. Ляжте. Встаньте з
ліжка вдруге. Пройдіть коридором, імітуючи плавальні
рухи. Зробіть присідання й пару нахилів. Встаньте з
підлоги. Присідання. Підповзіть до холодильника. Вхопіться
за його ручку й відведіть руку назад. Лясніть себе по
лобі. Підійдіть до лавки. Зробіть рукою
хапальний рух і піднімання предмета
й нахил голови назад. Зробіть оберт
головою. Лясніть себе по лобі.
Закрийте холодильник. Пройдіть у
ванну й завершіть розминку холодним
душем для обличчя.

