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 ЗНАКОВІ ПОДІЇ 2022 РОКУ: 

За вікнами ЕТІ вже пролітають сніжинки, а в повітрі відчувається запах  
мандарин. Сесія майже закрита, і всі налаштовуються на канікули.  

А це значить, що скоро Новий рік 
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Вітання т.в.о. ректора 
ЕТІ ім. Р. Ельворті  
І.М. Василенка з 
прийдешніми  
Новим роком і Різдвом  

Христовим!  Стр. 2.  

 

Для когось нова сторінка життя, шанс почати, щось нове або закріпити те-

перішнє. Кожний виклався на повну і заклав фундамент для втілення цілей. Це 

був складний рік для кожного з нас, але, не дивлячись на все це, кожного він чо-

гось навчив і довів, що добрі люди навколо нас, а добро завжди переможе зло. 

Для кожного цей рік в пам'яті закарбується по своєму.  Про те як минув нелегкий 

2022, і що приніс позитивного, попри жахливі події та які надії  й побажання на 

2023 рік, ми вирішили поспілкуватися з нашими викладачами і не тільки. 

«Позитивне: люди стали більш доброзич-

ливими, дружніми, чуйними. А в інституті 

кожен новий навчальний рік змінює і студе-

нтів і викладачів. Розкриваються нові грані 

характерів, творчі і професійні здібності. 

Саме спілкування між нашою інститутською 

спільнотою для мене є дуже позитивною, 

приємною і цікавою стороною життя. 

У наступному році я, звичайно ж, бажаю 

усім нам спільної перемоги і кожному особи-

стого щастя, яким він його бачить!» –  

ділиться Оксана Василівна Мироненко. 

«Із позитивного: моє бажання здійсни-
лося, тому бажаю всім в Новому році смі-
ливо мріяти, не стримувати себе в бажан-
нях, а також позитива, натхнення, кохання 
до нестями, душевної гармонії та впевне-
ного досягнення поставлених цілей!!! Хай 
Дід Мороз кожному під ялинку покладе 
омріяний подарунок!» – люб'язно розпові-
дає Тамара Сергіївна Нестеренко. 

 
«Що позитивного: Підтримка України у 

світі. Побажання: Нехай цей рік буде пере-
можним у всіх сенсах: для України – над 
ворогом, для всіх людей – над страждання 

Закінч. стр. 2.  

НЛО: Розмова з 
Т. Макрухою про  
життя, викладання 
та нещодавню 
премію Президента 
України. Стр. 3. 

БАРВИ ЖИТТЯ: 
Розмова зі студент-
кою нашого інституту  
Веронікою Скрипнік, 
яка більш відома за 
псевдонімом  
NIKA MIDNIGHT. 
Стр. 4  

ГОРОСКОП  
на новий 2023 рік  
від Анни Григоренко 
Стр. 4. 

У неділю 18 грудня пройшов другий 
етап Кубку України з програмування 
cup.org.ua  Учасникам пропонувалося 12 
задач, які треба було розв‘язати за 5 го-
дин. Команда Thunders, що складається з 
першокурсників Економіко-технологічного 
інституту (Карчевський Володимир, Дави-
денко Катерина, Давиденко Вікторія) увій-
шла у топ-20 кращих, посівши 16-те місце 
серед 96-ти учасників.  

11 листопада в ЕТІ відбувся тренінг з 
надання домедичної допомоги в умовах 
воєнного стану цивільному населенню, 
який провела медикиня ГО «Мобільна во-
лонтерська група» Олена Кочнєва. 

Вміти надавати першу домедичну до-
помогу в сучасних реаліях війни — це не-
обхідність. Це ті знання, які рятують життя.  

Мета тренінгу – збільшення відсотка 
співгромадян, які зможуть допомогти собі 
та тому, хто поряд. 

Всі присутні ознайомилися як розрізня-
ти та оцінювати стани, з алгоритмом 
MARCHE, особливостями першої медич-
ної допомоги під час війни, вчилися зупи-
няти кровотечу прямим тиском на рану, 
турнікетом, як зупинити немасивні крово-
течі (бандаж та тиснуча пов’язка) ознайо-
милися з СЛР та практично відпрацювали 
необхідні навички, як уникнути переохоло-
дження, як діяти при опіках, судомах, інфа-
рктах та інсультах. 

В рамках патріотичного виховання мо-
лоді 8 листопада студенти Економіко-
технологічного інституту імені Роберта 
Ельворті зустрілися з викладачем нашого 
інституту Дмитром Яковенком, який нині в 
складі Збройних сил України боронить 
Батьківщину.  

Поспілкувалися про ситуацію на фрон-
тах, про перспективи та майбутнє України. 
«Тяжко, але ми йдемо до перемоги» – з 
вірою наголосив Дмитро Валерійович.  

Хочемо додати, що молодший брат 
Дмитра Роман Валерійович викладає в 
нашому інституті. Символічно склалося, 
що два рідних брата борються сьогодні за 
майбутнє нашої Батьківщини – один на 
полі бою зі зброєю в руках, а інший – на 
педагогічній ниві. 

Слава Збройним силам України! 
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Колонка автора 
 

Щиро вітаю Вас із прийдешніми Новим 
роком і Різдвом Христовим! 

Для кожного з нас рік, що минає, був 
непростим, сповненим напруженої праці, 
звершень, пошуку правильних рішень і 
результатів. Незважаючи на повномасшта-
бну війну росії проти України, ми змогли 
організувати навчання на належному рівні 
безпосередньо у світлих і комфортних ау-
диторіях інституту. Було непросто, освітній 
процес переривали звуки сирен і безліч 
різноманітних тривожних новин. Але цей 
рік згуртував нас  і дав нам можливість не 
лише вистояти, а й створити всі умови для 
подальшого розвитку нашого вишу.  

Вірю  в  те,  що  невдовзі,  в новому 
2023 році, переможемо агресора і що всі 
теперішні  випробування  зроблять нас 
сильнішими, ще більш мотивованими та 
єдиними у прагненні змінити світ і своє 
життя  на краще. 

Дорогі студенти! Вірте у себе та відпо-
відально й успішно творіть своє майбутнє, 
навчайтесь і самовдосконалюйтесь, бо 
саме від Вас  залежатиме доля  
Української Держави! 

Шановні студенти,  викладачі 
та працівники Економіко-

технологічного інституту  
імені Роберта Ельворті! 

Наближення  Нового  року – це нові 
сподівання,  життєві задуми й бажання, 
віра в краще майбутнє. Тож нехай 2023 рік 
буде щедрим на втілення в реальність 
нових ідей, прийняття мудрих рішень і 
здійснення мрій.  

Нехай прийдешній рік для всіх нас буде 
сповнений добром, щирими взаєминами із 
колегами та друзями, а Різдво Христове 
наповнить серце світлою надією та вірою у 
здійснення усіх задумів та принесе в усі 
українські родини мир, спокій та злагоду! 

 

Т.в.о ректора   І.М. Василенко 

Початок стр. 1.  
ми, які принесли окупанти на нашу землю. 
Бажаю, щоб новий рік дарував лише пози-
тивні емоції. Щоб усі ті добрі думки та ба-
жання втілилися у життя» – щиро каже 
Ольга Андріївна Габорець. 
 

«Цього року я прийшов працювати до 
ЕТІ:) Це стало морем цікавих знайомств та 
свіжих вражень. На згадку приходить, на-
приклад, як ми всупереч війні розв'язували 
логічні задачі сидячи у бомбосховищі. Чи 
як ми направляли команди студентів на 
міжнародний конкурс з розробки ігор та на 
Всеукраїнський кубок з програмування. 
Найголовніше побажання на наступний рік 
– це миру та Перемоги. Щоб повернулися 
здоровими ті, хто захищає нас, поки ми 
вчимося чи працюємо. А буде Перемога – 
будуть і нові незабутні заходи, перспектив-
ні проекти та яскраві враження» – ділиться 
враженнями та побажаннями Олексій Во-
лодимирович Ізвалов.  
 

«Минулий рік поставив кожного з нас 
перед внутрішнім вибором  і кожний украї-
нець повинен був чесно відповісти собі на 
запитання: «Хто ти? З ким ти? На що ти 
здатний?»  Було дуже важко, але  війна 
стала каталізатором  й для прояви найкра-
щих якостей наших людей. За все своє 
минуле життя  я ніколи не бачила  стільки 

Що буде нового у студентському 
житті наступного 2023 року? 

 

Цього року не дивлячись ні на які склад-
нощі, ми продовжували робити життя сту-
дентів цікавішим. Нам вдалося організува-
ти дозвілля студентів нашого інституту, 
аби хоч іноді нагадувати їм, що життя будь
-якого студента не закінчується лише 
підготовкою до пар. 

І наступного року ми плануємо провести 
декілька цікавих заходів. Майже одночасно 
із виходом на навчання, нас наздоганяє 
чудове свято – День усіх закоханих. І неод-
мінно атмосфера любові та теплоти буде 
витати у повітрі, адже ми все для цього 
підготуємо. 

Також доволі довго, ми с парламентом 
маримо їдеєю створити тематичну вечірку 
90-х,  де кожен у яскравому образі буде 
вільно танцювати під хіти тих років. Вже 
уявляєте як дівчата будуть танцювати у 
яскравих панчохах, а хлопці у дивацьких 
спортивних костюмах?  

Далі, на початку весни буде проведено 
―Miss & Mister Institute ETI 2023”, де учас-
ники будуть зачаровувати, не лише своєю 
красою, але й харизмою, своїми здібностя-
ми і талантами.  

Весна – одна  з  найприємніших пір ро-
ку, знявши об‘ємні пуховики та чоботи, 
саме час для різних активностей. За 
ініціативи наших хлопців та підтримці 
адміністрації, є можливість для створення 
власної футбольної команди, але це мож-
ливо лише за умов якщо набереться необ-
хідна кількість гравців, тому якщо маєш 
бажання стати частиною футбольної спіль-
ноти, то поспішай! 

Також, маємо бажання провести декіль-
ка волонтерських акцій, щоб допомогти 
нашому війську. 

І не можливо не згадати проєкт, який 
виграли 4 сміливих дівчат із другого курсу. 
Нагадаємо, що все почалося з того, що ми 
дізналися про можливість прийняти участь 
у масштабному проєкту UpShift  від нашого 
викладача. UPSHIFT - це глобальна інно-
ваційна програма ЮНІСЕФ, яка реалізу-
ється у понад 20 країнах Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ). 

Наша команда складається з 4 одног-
рупниць:  Ана Лішман,  Анна Григоренко, 
Вікторія Титаренко  і Євгенія Безлюдько – 
до  речі,   значна частина редакційного 
колективу  «БожеВільної газети».  Темати-
ка  цієї хвилі була пов’язана з навчанням. 
У нас було  багато  ідей,  але  ми виріши-
ли, що хочемо модернізувати змішану фо-
рму навчання і зробити так, щоб кожен 
студент мав можливість навчатися у будь 
яких життєвих умовах. 

Нам вдалося вибороти грант на реалі-
зацію проєкту. Все побачите трішки зго-
дом!  Тож хтось буде відпочивати на 
канікулах, а вони постійно будуть спо-
стерігати за розвитком та прогресом свого 
проєкту. Після тестуванні на одній з груп, 
почнеться повноцінне впровадження про-
екту в інституті.  

Але найголовніше, що чекає нас у ново-
му році – це усміхнені обличчя друзів,  
одногрупників та викладачів, які проведуть  
канікули та відпустки з користю, наберуть-
ся сил та енергії на початку нового та про-
дуктивного семестру, та сподіваємося таке 
багатостраждальна та омріяна Перемога. 

 

Ана Лішман,  
представниця інформаційного блоку студпар-

ламенту ЕТІ. 
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самовідданості,  єдності  та мужності, які 
проявилися  в  українцях в  цьому році, 
причому, що мене здивувало – в основно-
му  у молоді! Виявляється, що ми й не зна-
ли, наскільки  сильні та великодушні хлоп-
ці та дівчата  живуть поряд з нами! Й ця 
сила проявлена в усьому – на полі  бою, у 
праці, у навчанні… Це стало справжнім 
відкриттям!  Пишаюся тим, що наші студе-
нти також, попри все, воюють на своєму 
фронті – навчаються, працюють,  допома-
гають один одному, співають!  Це  дуже 

цінне надбання!  
Бажаю усім  у прийдешньому Новому 

році миру, злагоди, здоров’я, душевних та 
фізичних сил для подолання усіх негараз-
дів та побудови  сталого та щасливого  
майбутнього України!» – ділиться Ольга 
Володимирівна Щербина.  

«В цьому  році  мені найбільше запам'ята-
лося, як мене обрали  головою Студентсь-
кого  парламенту.  Не зважаючи на те, що 
це  велика  відповідальність,  я цього хоті-
ла. Я зібрала чудову команду з якою роби-
мо студентське життя яскравіше.  
  Перш за все, я  бажаю  всім  миру  та 
здоров'я. В 2023 році нас чекає багато 
нового та очікуваного, тому бажаю терпін-
ня і на максимум проживати кожну хвилин-
ку життя» – каже Марина Луценко, голова 
студпарламенту. 

В Економіко-технологічному інститу-
ті імені Роберта Ельворті 28 жовтня 
підвели підсумки участі студентських 
команд  спеціальності «Комп’ютерні 
науки» у міжнародному гейм-джемі 
Ludum Dare 51. 

 

   Всього у Ludum Dare 51 взяли участь 
7168 розробників з усього світу. Загалом 
було створено 2414 ігор. Цього разу темою 
була фраза ―Every 10 seconds”, і більшість 
ігор – динамічні, у яких потрібно виконува-
ти завдання за 10 секунд.  

Студент 1 курсу ЕТІ спеціальності 
«Комп’ютерні науки» Володимир Карчевсь-
кий отримав  винагороду за кращий ре-
зультат у розмірі 3000 грн.  

     Загалом всі учасники отримали зао-
хочувальні призи. А саме головне – безцін-
ний досвід участі у масштабних міжнарод-
них проектах. 

     Також для студентів ЕТІ був оголо-
шений новий проєкт по розробці ігор, які 
будуть базуватися на потенціалі нашого 
рідного регіону. Про деталi оголошеного 
проєкту ми запитали у ректора інституту 
І.М. Ваcиленка. 

      
Що таке економічний симулятор?  
Це буде не зовсім симулятор, він буде 

не такий важкий як здається – все буде 
набагато простіше та зрозуміліше в освоє-
ні. Загалом повинна вийти певна економіч-
на гра з елементами симулятору,щоб було 
більш-менш реалістично та зрозуміло будь
-кому, навіть не економісту. У грі буде 
представлена економічна ситуація нашого 
регіону (Кіровоградської області) з усіма 
витікаючи ми аспектами. Тут буде все, що 

є в реальному місті та області, тобто всі 
машинобудівні заводи, підприємства, заво-
ди переробки, сільсько-господарські підп-
риємства, зернозберігальні установи, тра-
нспортні підприємства, кар’єри, лісові гос-
подарства, середні підприємства та зага-
лом усі великі за обсягом виробництва а 
також банки, податкові системи форнди 
підтримки підприємств  та державні уста-
нови. Поріг входу в гру буде легкий, за-
вдання не будуть важкими, все буде зрозу-
міло. Завдання будуть по типу: дослідити 
кількість зв’язків у підприємстві, зрозуміти 
на яких підставах вони один з одним взає-
модіють та яка від цього буде користь. 
Здебільшого завдання будуть знайомити 
гравців з економічною перспективою регіо-
ну та області, також вони будуть показува-
ти що економіка не така важка штука, як 

про неї кажуть. Симулятор підійде як сту-
дентам старших курсів так і школярам 9-11 
класів, що тільки починають вивчати еко-
номіку. Крім цього гра ще буде розвіювати 
міфи, стериотипи неправдиві речі про еко-
номіку та економічну діяльність, тобто по-
казувати що це не дика та страшна річ, а 
прості в розумінні, не досить складні нау-
кові дисципліни. Гра буде розповсюджува-
тись безкоштовно по школах регіону, для 
знайомства школярів з економічними пер-
спективами нашого міста та області. Біз-
нес це не складно – головне тільки почати. 

 
Яка буде винагорода для учасника 

проекту? 
На даний момент інститут може виділи-

ти на початок проекту 10 тисяч гривень, як 
бюджет для команди розробників, на ство-
рення основної частини гри, проте це тіль-
ки плани, тому-що поки команда розробни-
ків не створенна, та  багато інших момен-
тів не урегульовано.  

 
Які в учасників будуть ролі в коман-

ді? 
Ролі будуть коливатись залежно від 

факультету студентів. Тобто програмісти 
будуть розробляти «скелет» проекту, а 
економісти будуть збирати інформацію, 
досліджувати ринок, малювати інформа-
ційні графіки та розробляти картки підпри-
ємств. Кожен буде мати свою роль. Крім 
цього участь у проекті будуть мати й ви-
кладачі: Олексій Ізвалов допоможе з техні-
чною базою та програмуванням, Ольга 

Гріднєва допоможе зробити устав проекту, 
його цілі, поставити стратегію та оформити 
це як реальний проект. З економічною час-
тиною допоможе Ірина Ткаченко, саме 
завдяки її проект буде мати реалістичну 
модель поведінки ринку. 

 
Чи є подібного плану проекти у нас в 

місті і загалом в Україні?  
У нашому місті проект подібного плану 

з’явиться в перше, саме такий який буде 
знайомити школярів та студентів з еко-
номікою регіону. Схожих розробок у нас в 
регіону не було. По Україні, саме такий 
проект який ми хочемо зробити, буде теж 
перший. Навчальні економічні симулятори 
в Україні є, проте вони не знайомлять шко-
лярів та студентів з економічною ситуацією 
в регіоні, вони радше дають загальну та не 
чітку картинку. А решта симуляторів й 
зовсім інші. 
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НЛО:  невідомий любимий об’єкт  Цієї осені Тетяні Олександрівні Макрусі присудже-
но премію Президента України для молодих вчених 
2022 року. Тетяна Олександрівна працює доценткою 
кафедри прикладної механіки нашого інституту. Ре-
дакційний колектив нашої газети щиро вітає Тетяну 
Олександрівну з отриманням важливої премії та 
відзначенням вагомих наукових здобутків! З цієї 
нагоди ми вирішив поспілкуватися з вченою.  

Доброго дня, Тетяно Олександрівно, оскільки Ви недавно працюєте в 
нашому інституті, ми хотіли б познайомитися із Вами ближче.  

 - Як довго Ви працюєте викла-
дачкою? Чому обрали саме цю про-
фесію?  

- Викладаю я півтора роки. Почала 
свою діяльність у Національному 
університеті імені адмірала Макарова. 
А чому обрала? Тому що у мене бать-
ки працювали вчителями і я завжди 
бачила себе саме в цій галузі. Однак, 
в одинадцятому класі я зацікавилась 
спеціальністю, на яку й пішла вчитись, 
це композиційні порошкові матеріали і 
покриття. Мені було цікаво як це ство-
рювати, щось нове. Але все ж таки ця 
мрія дитинства мене переслідувала і 
моя діяльність таки підійшла до викла-
дання. 

 
- Чим ви займаєтесь у вільний 

час?  

Коли я проживала у Миколаєві, ми 
з чоловіком (ред.: доречі, чоловік Те-
тяни Олександрівни Андрій Торпаков 
теж викладає в нашому інституті) 
грали в інтелектуальні ігри типу «Що? 
Де? Коли?». Також я ходила на танці, 
але на цей момент у Кропивницькому, 
я поки ніде себе не знайшла.  

 
- Ми чули, що Ви отримали Пре-

зидентську премію, з чим ми вас і 
вітаємо! Ми хотіли-б дізнатись як 
Ви вирішили брати участь у цьому 
і наскільки складним був цей шлях.  

- У мене був такий мотиватор, як 
мій чоловік, він вже отримав цю 
премію у 2020 році. Після захисту 
дисертації у 2020р. я вирішила продо-
вжити свій шлях у науці і ми вирішили 
разом з колективом податися на цю 

премію. Нас у команді було 4 людини, 
3 з них продовжуюсь працювати в 
Національному університеті корабле-
будування, а я приїхала сюди.  

 
- Чи було це важко?  
Написати саму роботу було не так 

важко, як було отримати відгуки, пози-
тивні коментарі на сайті до роботи, 
тощо. В той період вже розпочалась 
повномасштабна війна, багато хто 
поїхав закордон або переїхав, І тому 

саме цей етап був найскладнішим.  
 

- А в чому взагалі полягала робо-
та?  

В нас було 4 підтеми, 2 з них поля-
гало у деформуванні та термічній 
обробці певним способом матеріалів 
та напилених покриттів, в мене це бу-
ли сталі. Досліджували їх структуру, 
властивості. 3 підтема створювалися 
жароміцні, зварні з‘єднання, а в 4 
підтемі все це впроваджувалось у ви-
робництво для кораблебудування. 

 

- Як вам загалом працюється із 
студентами? 

Я дуже люблю студентів. Тобто 
мені подобається працювати з моло-
дим колективом. Студенти надихають 
мене покращуватися. Навіть за мій 
короткий час викладання, я спо-
стерігаю те, що студенти змінюються, 
стають все сучаснішими і потрібно три-
матися на їхньому рівні. Для цього я 
проходжу різноманітні курси, створюю 
ігри, освоюю нові програми. Дякуючи 
студентам я покращуюся.  

 

- І на завершення, яку б Ви дали 
пораду своїм студентам? 

Нічого  не  боятися!  Пробувати  
нове, якщо цього хочеться. Життя ко-
ротке і краще спробувати, ніж потім 
шкодувати. 

 

Дякуємо Тетяні Олександрівні за 
розмову та бажаємо не зупинятися 
на досягнутому, з таким же завзят-
тям, упевненістю й цілеспрямо-
ваністю підкорювати нові вершини, 
працюючи на розвиток та перемогу 
України! 

Спілкувалися:  
Євгенія БЕЗЛЮДЬКО, 
Вікторія ТИТАРЕНКО 

Тетяна Макруха з чоловіком Андрієм (на фото зліва)  
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ГОРОСКОП 
на 2023 рiк 

Овен 
Рік незапланованих  поїздок  та  вибо-

ру,  в  цьому  році  ви  будете  змінювати 
своє  життя  на  краще,  не  бійтеся ри-
зикувати у вас все вийде, але от пари кра-
ще учіть.  

 

Телець 
Вас чекає успіх у фінансових справах, 

також будуть доленосні знайомства, які 
кардинально змінять ваше особисте жит-
тя. Якщо має бажання змінити місце про-
живання то це саме той рік. Головне не 
бійтеся різких змін.  

 

Близнюки 
Від світу не сховаєшся, будьте обереж-

ні можливо ваші таємниці можуть стать 
відомими тим хто про них не повинен 
знать. Друзі це ті люди які допоможуть 
вам не втратити рівноваги. Стукайте 
гучніше в ті двері які здаються закриті і 
буде успіх.  

 

Раки 
Якщо вам здається, що ваше життя 

стоїть на місці, то це точно не в цьому 

році. Маленькі на перший погляд можли-
вості принесуть вам  великий успіх, не 
бійтеся ризикувати.  

 

Лев 
Вам зірки обіцяють, яскраві та непо-

вторні події. Шлях до слави та успіху прий-
де поетапно . Головне для вас наступного 
року – не рубати з плеча, а ретельно зва-
жувати кожне рішення, якої б сфери життя 
воно не стосувалося.  

 

Діва 
Діви зазвичай не довіряють – настав 

час міняти звичні "правила гри". Змініть 
оточення, підіть від людей, які не дають 
вам повноцінно самореалізуватися. Не 
бійтеся нічого, залиште старе в 2022 році.  

 

Терези 
Рік в якому ви будете в центрі уваги, і 

хоч деяким це не подобається, але нічого 
не поробиш – обставини складуться таким 
чином, що вам доведеться виходити в лю-
ди і наскільки це можливо, сяяти в сус-
пільстві   

 

Скорпіон  
Доля  любить стійких!  Тому  розрахо-

вуйте на  подарунки  від неї,  покращення 
настане  у  всіх  життєвих  сферах,  а  яку  
з  них  зробити пріоритетною  –  залежить 
від вас.   

 

Стрілець  
Стрільцям  зірки  наполегливо  реко-

мендують  звернути  увагу на професійну 
сферу, в якій саме в цей час важливу роль 
посідатиме хобі,  особливо якщо воно по-
в'язане з творчістю.  Знайдуться люди, які 
звернуть увагу на  твори, що виходять з-
під їхніх рук, і вкладуть гроші в розкручу-
вання, що зробить представників знаку 
професійно затребуваними, а згодом – і 
багатими. Хіба не про це вони мріяли 
останнім часом?   

 

Козеріг  
Козерогам, хочуть вони того чи ні, по-

трібно буде зосередитися на справах 
найближчого кола – сім'ї та друзів. Вони 
довго нехтували інтересами цих людей, 
займаючись виключно роботою, і не дивно, 
що настав час "сплачувати за рахунками".   

 

Водолій  
Вам на відміну від інших знаків, на 

спокій – навіть відносний – розраховувати 
не доводиться: у вашому житті продов-
жаться серйозні та багато в чому доленос-
ні події. Не варто переживати з цього при-
воду – отже, настав час ламати старе, щоб 
на його місці звести нове.  

 

Риби  
Рік в якому ви часто будете проводити 

поряд з родиною, вас буде переслідувати 

успіх у кар'єрі, саме час знайти нові канали 
для прибутку, або навіть відкрити бізнес. 

 

Підготувала Анна Григоренко.  

Запитайте себе, хто "я"? А чи за-
думувалися, що, можливо, саме 
сьогодні ви стоїте або дружите з 
лауреатом нобелівської премії, мо-
жливо найвідомішим актором світу, 
або навіть людиною, яка змінить 
хід історії? 

Сьогодні ми хочемо вас ближче поз-
найомити з талантами наших студентів, 
а саме зі студенткою нашого інституту 
Веронікою Скрипнік, яка творить реп 
під творчим псевдонім NIKA MIDNIGHT 
та вже стала досить відомою виконави-
цею.  

Про творчість, натхнення, плани та 
життя молодої талановитої реперки чи-
тайте далі! 

 
Почнемо з першого:  що спонукало  

займатись музикою? 
Ой, так і не згадати начебто мені було 

14, я слухала Ярмака і не знаю чому але 
почала писати, тому що хотілось також 
виступити на сцені.  З часом це вийшло 
але максимально по дитячому – дитячі 
рими, тексти  і так далі. 

 
Тобто просто хотілося повторити за 

кимось? 
Та ні, на той момент мені здавалося що 

у мене є те, що мені потрібно сказати світу,  
так і пішло далі, хоча чесно сказати, я ніко-
ли не могла і подумати про те, що я буду 
займатися музикою і якщо мені років би до 
15 сказали, що скоро ти будеш виступати 
на сцені на публіку, я б сказала – «та ні що 
ви таке кажете». 

 
Який стиль репу більш близький тобі? 
Взагалі я за *світлу* частину музики  і 

якоїсь жорсткої читки у мене немає, у мене 

була одна пісня але я зрозуміла, що краще 
в цьому напрямі не йти, хотілося чогось 
більш світлого актуального та душевного. 

 
Батьки як ставилися до  твого захоп-

лення? 
Мама – це моя найбільша підтримка, і 

якщо б не вона, я б не займалась музикою 
і про пісні й не йшлося б. Вона була прису-
тня на кожному моєму виступі,  мені навіть 
самій спокійніше на сцені, коли в залі сто-
їть моя мама,  бо це дає мені таких коло-
сальних сил,  що словами передати це не 
можна, тому, перед тим як викладати ку-
дись пісню,  її має обов’язково послухати 
мама і тільки, коли вона зацінить, пісня 
йде в прокат. 

 
Тобто основний стимул для тебе є  

мама? 
Так, більшою мірою так і є. 
 
Як довго писався один трек? 
О, я  знайшла біт, не пом’ятаю де, а 

точно,  мені  його  мій  знайомий скинув 
дуже давно і йдучи  додому слухала  в 
навушниках.  Абсолютно  без роздумів 
написався  куплет,  і коли  я  дописала  цю 
пісню   «Пам’ятай  мене»,   тоді  я   виріши-
ла,  що  саме  ця пісня стане першою з 
моїх *чорновиків*  та  поїхала  записала  її  
на студії,  в  мене  навіть  на  честь  цієї  
пісні є тату. 

 
Тобто це сталося випадково? 
Ні, випадковістю це не назвеш, просто 

та співпали зірки. 
 
Скільки часу потрібно на створення 

пісні? 
По різному, можу пісню записати за 20 

хвилин, а можу більше року виношувати 
ідею і лише через пів року записати її. Але, 
в середньому, запис за декілька годин, 
потім обробка займе близько двох тижнів, 
залежно від бажання. 

 
Що тебе стимулює творити далі? 
Як мінімум, люди хто цінує мою музику, 

бо їх дійсно багато, і коли до мене почали 
підходити фотографуватися, я стояла і 
думала «нічого собі», коли викладаєш піс-
ню, отримуєш купу повідомлень, де немає 
негативу, де люди кажуть: «дякую тобі, за 
твій труд». 

 
Що тебе надихає створювати пісні? 
Стимул є в тому, що це мій стиль жит-

тя,  в цілому я не можу уявити,  як я буду 
далі жити, якщо не буду писати,  бо все, 
що в мене всередині,  я не можу вислови-
ти але з легкість переносю в пісню, кай-
фом є те, що люди відчувають оцю» ду-
шу»,  яку я вклала в пісню та мої емоції-
переживання. 

 
Як можеш охарактеризувати себе як 

людину? 
Я думаю і не тільки, мені ще кажуть, що 

я дуже цілеспрямована людина, і якщо я 
поставлю собі ціль, то, будь якими, зусил-

лями досягну її. Чула, навіть, що я свята 
людина. 

 
 Які плани на майбутнє і чи пов’язане 

воно буде з музикою? 
Я бачу своє майбутнє тільки на сцені. Я 

за спеціальністю фінансист, але в душі 

музикант, якщо цитувати з моєї пісні. Бачу 
тільки з музикою і я роблю по максимуму 
все для цього, хочу випустити або весною 
або літом україномовний альбом, бо до 
цього мала альбом російською, він мав 
вийти восени але обнулила все, тому що 
на цей момент не маю бажання взагалі 
писати нею і продовжуватиму тільки рід-
ною мовою. 

 
 А  як  на  рахунок  творчих  колабора-

цій із  кимось,  типу  з  Альона Альона  чи  
з іншими? 

Я безмежно хочу зфітувати з Дорофєє-
вою… хех не знаю, дуже велика фанатка її 
музика – це просто щось, а на рахунок 
Альона Альона, то її я теж обожнюю і слу-
хала її з самого початку,ще коли вона тіль-
ки підіймалася і було дуже цікаво перейня-
ти від неї трохи досвіду. 
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