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Дорога до храму душі
Охопивши усю територію України, учасники мистецькопросвітницької акції «Дорога до храму душі», завітали до
Запоріжжя. Подарувавши нашій школі велику кількість цікавих
книжок та безліч позитивних емоцій під час концерту, народний
артист України - Олег Олександрович Марцинківський та Голова
міжнародної культурної асоціації - Любов Богданівна Горват погодились відповісти на декілька запитань для нашої газети.
- Щиро раді вітати вас на Запорізькій землі. І перше питання: чи
були ви раніше на Запоріжжі? Які ваші відчуття?
- Я люблю тут бувати, бо це місто має свою харизму. Це не просто
індустріальне місце, яких багато на Україні, тут своя аура, навіяна
дніпровськими порогами, Хортицею. Нажаль, зараз місто є більш
зрусифікованим, але це не можна вважати цілковитим недоліком,
кожен народ лише збагачує культуру нашої країни. Головне - не забувати, хто ми є, про те, що ми справді українці.
- Акція «Дорога до храму душі» охопила усю Україну. Чим був
зумовлений вибір колегіума для вашого наступного концерту?
- Ми їдемо туди, куди веде нас серце. Дуже радісно, що воно привело нас у ваш навчальний заклад. Ми - ті руки, які передають через
форму акції книги, завдяки яким хотілося б донести до душі емоцію.
Мені здається, що, якщо в такій формі передати книгу, до неї потім
цікавіше заглянути.
- Яка мета цієї мистецько-просвітницької акції?
- Мені здається, що найкраще мету цієї акції можна висловити словами Ліни Костенко: «Народи не вмирають від інфаркту, спочатку їм віднімає мову». Ми хочемо зберегти нашу мову та національну
гордість. Нам здається, що в Запоріжжі в нас вийшло донести головний мотив цієї акції.
Тетяна Корянова
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Анти-кафе: актуальний замінник традиційному чи швидкоплинна забава?

Не дивлячись на те,що наше місто є великим індустріальним центром,воно залишається провінцією. Але
ніщо нове нам не чуже. Модернові розважальні заклади прижилися в Запоріжжі якнайкраще.
«НІ АЛКОГОЛЮ! НІ ТЮТЮНУ! НІ СТАНДАРТНІЙ ПЛАТНІ! ВИ СПЛАЧУЄТЕ ЛИШЕ ЗА ХВИЛИНИ
ПРОВЕДЕНІ В НАШОМУ ЗАКЛАДІ!»: саме ці заклики можуть охарактеризувати анти-кафе по всьому світу, бо
це те, що вирізняє їх серед інших.
Зараз на території нашого міста діє три анти-кафе. Не дивлячись,що вони несуть у суспільство однакові ідеї
проведення вільного часу, вони є зовсім різними.
Першим анти-кафе, яке з’явилось у Запоріжжі була «Бочка меду». Цей заклад існує менше року, але його відкриття спричинило небувалий резонанс серед молоді. Не вірилось, що кожен з нас може прийти до кафе, сплачуючи лише
18 копійок за хвилину, при цьому користуючись великою кількістю ігор, і насолоджуючись неабияким асортиментом напоїв і солодощів безкоштовно. З часом
виникло багато клубів за інтересами на базі «Бочки меду»: кожен день вас буде
чекати, щось зовсім нове. Починаючи від спільного перегляду фільму,закінчуючи
проведенням чайної церемонії в найкращих традиціях Японії.
Наступною ластівкою стало анти-кафе «Old Rabbit». Порівнюючи
його з попереднім закладом, можна помітити велику різницю. «Кролик» відрізняється більш цікавішим інтер’єром, також і технологічне
обладнання. Також існує гнучка система отримання безкоштовних хвилин. Приємно будуть здивовані любителі пограти у футбол чи якусь
«бігалку» із джойстиком у руках. Вартість хвилин першої години - 40
копійок, а наступних по 25 копійок.
Ще одне анти-кафе з’явилося зовсім нещодавно на базі
загальновідомого нічного клубу «Zima Project», зараз клуб має
статус Smart Café і вирізняється серед своїх попередників великою
кількістю секцій за інтересами, майстер-класів для людей будь-якого
віку і живими концертами різних груп. Не дивлячись на більш сучасний дизайн та цльову аудиторію, «Zima Project» залишається також доступним варіантом: перша година - 24 грн, а далі - 25 копійок
за хвилину.				
Тетяна Корянова

«Формула здоров’я»: весна, спорт, краса
В минулому випуску ми повідомляли читачам, що готується другий
етап проекту «Формула здоров’я», під час якого будуть проведені майстер-класи від спортсменів-колегіантів. Сьогодні ми можемо заявити,
що цей проект вже на стадії реалізації, за що ми можемо подякувати
нашій старшині яка сумлінно виконує свої обов’язки та обіцянки. Спортсмени вже ведуть активні тренування, організатори цього проекту роблять все, щоб другий етап «Формули здоров’я» розпочався якнайшвидше. Це чудово, бо спорт – запорука здоров’я. Тому, якщо ви навіть
не приймаєте участь у проекті – займайтеся спортом – це корисно. Плавання, футбол, бокс – це все зміцнює людину. А проект ми чекаємо з
нетерпінням!
Нагадуємо, що старшина пильно стежить за порядком, ведуться активні роботи з поліпшення санітарного
стану. І це вельми добре! Бо активна влада – активний народ. Тож, ми закликаємо вас не порушувати статут
колегіуму, ходити у формі і не шкодити нашому «другому дому». Щастя вам і щирих весняних посмішок! Не
сумуйте за комп’ютером, а йдіть гуляти, адже на вулиці така гарна погода!
Микита Борисов

ПРОБЛЕМНЕ
ПИТАННЯ
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Якщо хочеш щось змінити, почни з себе
«Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, які тебе
оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і
тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе:
чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб
людям, які тебе оточують, було добре».
(Василь Сухомлинський)
На сьогоднішній день люди, на жаль, почали забувати про найпростіші людські духовні істини: милосердя, доброта, співчуття. Ми постійно кудись поспішаємо, прагнемо чогось матеріального не помічаючи дійсно цінних речей, речей духовних, які треба цінувати і оберігати більш за все. У пошуках багатств, слави та визнання ми іноді не помічаємо
таких вічних цінностей, як дружба, кохання та довіра. Люди чомусь постійно забувають, або не хочуть пам`ятати, що
найголовніше – це просто залишатись людиною, виховувати в собі людяність і з кожним днем покращуватись зсередини.
Лише це є запорукою дійсно вартісного, за допомогою саме цього ми зможемо досягти чогось високо-духовного і навчитись жити у злагоді, мирі, добробуті та постійній допомозі одне одному.
Відома всім істина: «якщо хочеш щось змінити, почни себе» стає в пригоді. Задумайтесь, чи часто Ви зупиняєтеся біля
переходів, магазинів чи просто на вулицях перед безпритульними людьми, інвалідами, або просто людьми похилого віку,
яким конче не пощастило, доля яких просто познущалась з них і довела до такого становища? Чи часто Ви звертаєте свою
увагу на безпритульних, нікому не потрібних тварин: маленьких, нещодавно народжених цуценят або кошенят? Адже не
вони винні в тому, що нікому не потрібні. В цьому найперш за все винна саме людина. Ніхто не змушує вас підбирати з
вулиці кожну собачку, або кішечку і нести їх додому. Ні! Не цього прагнуть волонтери. Найперше за все – це просто елементарне співчуття, як до людей, так і до тварин. Людині викликати швидку, а тварину просто віднести до притулку, якщо
ситуація дійсно критична На мій погляд, це не є надто важкою справою і не забирає багато сил та часу. Але натомість ти
врятуєш життя. Життя живої істоти, і це неймовірне добро обов`язково повернеться до тебе, лише спробуй.
Адже, що саме заважає тобі влаштувати благочинний збір коштів на лікування тяжко хворих дітей, на безпритульних
тварин? У школі, в університеті, в майбутньому - на роботі. Натомість, ця неважка справа врятує багато життів. Подивись у себе вдома уважніше, як багато непотрібних речей, ліків, ганчірок знаходиться там. Просто візьми і віднеси це
до притулку. Це неймовірна допомога. Подивись як багато іграшок залишилось з дитинства. Зараз вони просто лежать й
покриваються пилом, а можна ж віддати це хворим діткам. Їм буде приємно і це додасть їм сил та надії боротись за власне
життя. Просто поміркуй, як саме ти можеш допомогти потребуючим допомоги. Не залишайся байдужим, не стій осторонь. Допомагай!
Всі ми однакові, дихаємо одним й тим самим повітрям, живемо на одній планеті. Кожен з нас може опинитись у будьяку хвилину в тяжкій ситуації. Доля може нанести удар неочікувано, коли ти цього зовсім не чекаєш. Тому доки це у твоїх
руках, доки життя інших людей залежить саме від тебе, не залишайся черствим, будь милосердним, співчутливим. Просто
простягни руку допомоги і врятуй життя. І нехай в наш нелегкий час буде більше таких людей: добрих і чуйних, небайдужих до чужої біди, непримиренних до зла, людей з добрим серцем і чистою душею. 					
			
									
Катерина Жежеря
Колегіанти взяли участь у благодійній акції «Серце до серця»
Всі ми добре знаємо про всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця», кожного
року колегіум збирає гроші на допомогу дітям з вадами зору, але цього року все було інакше…
наш випускник Микола Білик, запропонував організаторам влаштувати благодійний концерт, виручені кошти з якого, підуть у цей фонд. Концертну програму він складав разом із
Ксенею Шерстяковою, що супроводжувала грою на гітарі більшість пісень, які звучали на
концерті. Вартість квитка становила від 2 грн. Колегіанти мали змогу не лише матеріально
допомогти, але й просто приємно провести час. Хто був присутнім, визнає, що концерт був
неперевершеним!.. Враження надзвичайно приємні, хороший настрій зберігся на весь день.
В колегіумі, завдяки вашій підтримці, та небайдужості, вдалося зібрати близько 800 грн.
Погодьтеся, якщо кожен з нас буде допомагати, по мірі своїх можливостей, якщо ми не
будемо залишатися байдужими до чужого горя, світ стане яскравішим!			
								
Олена Топольян
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Ми починаємо КВК!

Усім знайома музика і сакральна фраза «Ми починаємо КВК» змушує добру половину населення
країн СНД прилинути до екранів телевізорів вже як 52 роки.
Сучасний КВК відрізняється від того, до якого звикли наші батьки, а також ми з вами, коли щиро у 2000-х роках вболівали за команди «Уральські
пельмені» або «Стомлені сонцем». Тому дуже часто зараз можна почути фразу, що КВК вже не той. Але, як постійний глядач, можу сказати, що хороші команди справді існують, що не всі концепти ще використані і не усі жарти панують на сторінках соціальних мереж, збираючи неймовірну кількість «лайків».
Справді, більшість жартів, які ми можемо бачити на теренах інтернету –
запозичені з КВК, але зараз на це ніхто не звертає увагу.
Проте все ж таки КВК живе і розвивається, маючи при цьому неабияку кількість прихильників.
Щодо українського КВК, то в цьому році у ефірі Першого каналу, не побоюся цього слова, панують
команди які представляють місто Дніпропетровськ і Одеса. Команди мають свій неповторний стиль і
фішки завдяки яким вони можуть бути помітні усюди. Хочеться побажати командам успіху і натхнення
у подальших іграх.
Січовий колегіум вже третій рік поспіль намагається
визначити,хто все ж таки найвеселіший і найкмітливіший.
В цьому році точилася запекла боротьба, але перемогу здобула Збірна Ліга Одинадцятикласників – ЗЛО. З чим ми
їх і вітаємо, дуже приємно, що жарти пішли в наш рідний,
колегіантський народ. Хотілося б відмітити збірну команду 9-В та 10-В класів, які показали справжній рівень гарної
підготовки і зацікавлення у процесі творення жартів і
номерів.
Неможливо не згадати збірні 9-А-10-А та 9-Б-10-Б класів,
які змогли викликати посмішки і у журі, і у глядачів.
КВК все ж таки добра штука,яка допомагає об’єднати необ’єднуване. Тому грайте, жартуйте і отримуйте справжнє задоволення.
Тетяна Корянова
Кращі жарти від колегіантів:
Батьки купили два піаніно. Навіщо? По мережі грати.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Крематорій...Оголошує набір для тих, хто бажає розвіятись.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дівчина плаче:
- Я така товста! Як мені побороти зайву вагу?
- Прийми вану з «Фейрі»! «Фейрі» відмінно рощеплює жири!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чому люди хочуть побачити інопланетян, а інопланетяни не хочуть бачити людей?
- Вони бояться Джигурди.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кажуть: чоботяр - без чобіт, тоді мудрець - без розуму, алкоголік - тверезий, а президент...?
- А президент завжди правий!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Який хіт був популярним у 1917-му році?
- «Ленин, возьми телеграф!»

Інтерв’ю з...
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Євген Галич («O.Torvald»): «Ми не думаємо про успішність, просто віддаємося улюбленій справі»
Українська музика стрімко розвивається, даючи життя все новим і новим гуртам. Так у 2005 році виник рокгурт «О.TORVALD». За сім років свого існування хлопці
встигли випустити чотири альбоми та неодноразово
об’їздити Україну з концертними турами, завойовуючи з
кожним разом все більше сердець шанувальників. Нещодавно «О.TORVALD» втретє завітав до Запоріжжя у клуб
«7-й Док», де ми і задали фронтмену гурту Євгену Галичу
декілька запитань.
- Євгене, ми знаємо, ви щойно відіграли концерти у деяких містах західної України. Поділіться враженнями.
- Враження, як завжди, лише позитивні. Ми дуже любимо наших слухачів, ставимося до них із довірою. І коли
ми виходимо на концерт, ми максимально відриваємося, граємо свої треки. Вони певним чином діляться із нами
своїми емоціями, ми ділимося своїми. Взагалі, для нас дивно, що важка рок-музика в Україні не дуже популярна.
Але ми сподіваємося, наша творчість допоможе зростити таких слухачів у нашій країні.
- Як відомо, ви вже випустили багато альбомів. А чи плануєте ви записати декілька пісень і англійською
мовою, щоб вас вільно могла слухати не тільки українська, а й європейська аудиторія?
- Нещодавно у Польщі ми переклали дві пісні з альбому «Примат»: Пісню «Не вона» - польською мовою, а пісню
«Mr.DJ» - англійською. Також плануємо дати декілька концертів у Польщі, де ці пісні виходитимуть трьома мовами.
- Розкажіть, будь ласка, про курйозні випадки, що траплялися із вами під час виступів або під час записів відео
кліпів.
- Взагалі-то курйозні випадки – це наш профіль. Ми з
хлопцями завжди потрапляємо в якісь такі ситуації. Автобус, яким ми подорожуємо, постійно ламається. А сьогодні
вранці наш гітарист загубив сережку, і доки ми її шукали,
зламали його ліжко. З нами постійно щось трапляється.
- У чому, на вашу думку, секрет успішності вашого гурту?
- В працездатності та наполегливості. Ми дуже любимо
свою справу. Нічим іншим ми не можемо та не хочемо займатись. Ми займаємося музикою, і все. Ми не думаємо про
успішність, просто віддаємося улюбленій справі.
- Чи є такі зірки, з якими ви хотіли б співпрацювати?
- Ми терпіти не можемо зірок, якщо чесно. Вони усі такі не справжні, напищені. Тому, ні з якими. Ми товаришуємо
з групою «Бумбокс», але вони для нас не зірки, скоріше друзі. Хоча вони – найкращий український гурт.
- «Згадую твої слова: ходить кругом від них голова» – це цитата із вашої пісні.
А у вашому житті є дівчина, від якої ходить кругом голова?
- Так, у мене їх багато (Сміється). Це моя мама, це моя дружина, це моя бабуся. Я
шаленію від цих жінок.
- Якби сталося так, що ви не були б музикантом, яку б професію обрали?
- Певно, я був би військовим, бо маю військову освіту. Хоча ні, не був би, бо мені
не подобається бути залежним від будь-якої системи. Тому, напевно, я був би…
Якщо обирати не з творчих професій, мені хотілося б бути ветеринаром та допомагати тваринам.
- Чи є таке місце, де ви хотіли б побувати? І чому саме там?
- Їх безліч. Я не був ще в багатьох місцях і обов’язково хочеться там побувати. Наприклад, я хочу побувати у Таїланді, пожити там певний час. Хоче також
відвідати Індію. Не перелічити, напевно, цих місць.
- І наостанок, що б ви могли побажати нашим читачам?
- Будьте собою, і якщо ви робитимете те, чого насправді хочете, то у вас усе вийде!

Марія Хачатрян
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афіша

Погода цієї весни нас не дуже радує, а точніше зовсім засмучує. Але не розчаровуйтесь, у травні багато
цікавих заходів, які можна відвідати у дощову, не придатну для прогулянок, погоду.
Великий Гетсбі / The Great
Gatsby
драма / мелодрама
Австралія, США

Епік / Epic
комедія / мультфільм / пригоди / фентезі
США

Режисер: Баз Лурманн
В ролях: Леонардо Ді Капріо,
Айла Фішер, Кері Малліган,
Джоел Еджертон, Тобі Магуайр, Конор Фогерті, Вінс
Колосімо.
Прем’єра: 10 травня 2013

Режисер: Кріс Ведж
В ролях: Джейсон Судейкіс,
Стівен
Тайлер,
Аманда
Сейфрід, Пітбуль, Бейонсі,
Коллін Фарел, Джош Хатчерсон, Азіз Ансарі
Прем’єри: 30 травня 2013

Вишукана і на диво жива історія «шляху нагору»
сильного чоловіка, який щиро вважав, що досягнувши вершин влади і багатства він автоматично знайде
і щастя. Чоловіка, чия втрата ілюзій була повільною
і дуже жорстокою. Базується на романі Френсіса
Скотта Фіцджеральда.

Новий проект від творців «Льодовикового
періоду» і «Ріо». Дівчинка вирушає в найбільш захоплюючу пригоду свого життя, їй доручили завдання
- врятувати лідера таємничого світу. «Збірна солянка» веселих істот допоможе їй у цій подорожі. Буде,
як завжди, цікаво, захопливо і весело!

21 травня
30 Seconds To Mars — «Love Lust Faith + Dreams»
«Love Lust Faith + Dreams» - четвертий студійний альбом американської альтернативної
групи. Він включає в себе 12 треків, один з яких - «Up In The Air». Заздалегідь, 1 березня,
сингл був відправлений на навколоземну орбіту і отримав перший ефір 18 березня на
Міжнародній космічній станції.
15 травня
Океан Ельзи - «Земля»
Восьмий студійний альбом легендарної української рок-групи отримав назву «Земля».
Вже були представлені два синли: «Обійми» та «Стріляй», над екранізацією працювали
режисери у творчому доробку яких кліпи для Ноеля Галлахера, «Muse», «System Of A
Down». Неприємною новиною стало те, що гурт покинув гітарист Петро Чернявський.
19 травня
«Блюз самотнього метелика»

23 травня
«За двома зайцями»

Метелик - це образ чогось легкого,
щолетить на вогонь, на вогнище,
чогось гарного. Живе він недовго як кожна людина, яка летить на вогонь свого покликання, професії,
любові.

Відмінний акторський склад,
декорації, український побут,
пісні і танці - ось компоненти
успіху цієї вистави, що перетворюють у чудову барвисту феєрію
класику Михайла Старицького!

Театр ім. Магара
Квитки: 110-200 грн.

Театр ім. Магара
Ціна: 120-290 грн

Сторінку підготувала Вероніка Лихолат

ЗОРЕПАД
Моє життя розсипалося вщент,
Коли мені душа зламала ребра.
т,
Людини доброї який в мені процен
ба?
тре
не
тут
Якщо мені нічого
Я задивляюсь в очі лиш тому,
Чого невистачає мені дуже
Та я нічого не промовлю жодному,
Але тобі слова мої потрібні, друже.
Пекельне щастя гріє лише раз,
А потім шкіра вся злізає швидко.
Я зупиняюсь перед фінішем щораз,
Коли від почуття стає так бридко.
Коли усі шляхи потоптані не мною,
Коли поля засипані плющем,
,
Коли легені забруднилися журбою
ем.
дощ
ься
Коли любов змиваєт
Збери скоріш усі свої пакунки,
Придбай квиток до нового життя.
Воно тобі готує подарунки
І нове, світле, щіре почуття...
Олександра Коваленко, 11-В

Життя людини загадкове,
Не зрозуміле і складне...
Навчання, друзі і кохання
На все потрібен час, але...
Нажаль, він, як пісок крізь пальці...
Не втримати його в руках...
Життя людини швидкоплинне...
Мабуть, ось так воно і є...
Не все зробили і сказали,
Але цього не буде вже...
Бо вийшов час, нема бажання...
І все змінилось навкруги...
Життя здається загадкове,
Не зрозуміле і складне...
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не знаю.
Моя хата скраю, нічого
траплю я до раю.
Мені однаково, бо не по
ся в державі,
Усе одно мені, що коїть
і лукаві.
Бо їхні це чвари, нехай
у ярмі,
Я віл покірний, що йде
рмі,
тю
і хай сидять невинні в
ні,
ме
во
мені однаково, однако
....
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Ба
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Не має меж от свого ро
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І хоч би як вони жи
ли.
бу
и
Усе одно б байдужим
Микита Борисов, 9-А

Наталя Ніштук, 8-А
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?
Навіщо згадувати всі погані справи
тя.
жит
Сховай їх глибще, бо таке
и,
Усьому чесному немає більше слав
ття.
кая
Усьому доброму немає
болі.
Пригнічені серця не витримають
час.
весь
І нам так болять идти вперед
і,
дол
ї
ено
Ніхто вже не чекає покращ
нас.
ть
ваю
Бо сили все згасають і вби
свої думки,
е
Лиш треба відпочити, зібрати всі
ти.
усти
На волю логіку і розум відп
епки,
пош
ти
Я істину спроможна росказа
.
ити
люб
Ти тільки підійди, і я навчу
Олександра Коваленко, 11-В

Сторінку підготувала Христина Марченко
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ВIДПОЧИНЬ
6 найбільш цікавих психологічних ефектів
1. «Ефект очевидців»
Феномен, який полягає в тому, що, коли потрібна допомога, чим більша
кількість людей присутня, тим менш імовірно,
що хтось із них надасть допомогу. Раніше це розглядалося як ознака
дегуманізації, яка відбувається в міському
середовищі. Зараз вже відомо, що цей ефект є загальним для всіх.
По суті, чим більше людей знаходиться поруч, тим
більше ймовірно, що кожен з них вважає, що хтось інший надасть допомо
гу - отже, ніхто не допомагає.
2. «Ефект Ромео і Джульєтти»
Збільшення привабливості двох людей один для одного, що виникає
в результаті спроб їх батьків або інших розлучити
їх.
3. «Ефект важкодосягання»
У соціальній психології - феномен, що складається в тому, що люди,
перебірливі у своїх соціальних виборах, більш
бажані, ніж ті, хто більш доступний. Це тонкий ефект. Багато хто, хто
діє в манері «важкодосяжності», як би непомітно
просто віднаджують від себе інших людей, зменшуючи свою соціаль
ну бажаність.
4. «Ефект Пігмаліона»
Термін взятий з п’єси Джоржда Бернарда Шоу. Він використовуєт
ься як синонім самоздійснювального пророцтва. Роберт Розенталь і Ленор Джекобсон вперше використали це
поняття в своїй книзі, в якій описувалися вплив
очікувань вчителів на поведінку учнів. Оригінальне дослідження
полягало в маніпулюванні очікуваннями вчителів
та оцінці їх впливів на показники IQ школярів. 20% випадково обрани
х школярів з 18 різних класів описувалися вчителями, як такі що володіють надзвичайно високим потенціалом навчал
ьних досягнень. Учні молодших класів, щодо
яких були сформовані високі очікування вчителів, виявили значни
й приріст в загальних показниках IQ і показниках
здатності до міркування (reasoning IQ) у порівнянні з іншими учнями
у своїй школі.
5. «Ефект Зейгарник»
Мнемічний ефект, що складається в залежності ефективності
запам’ятовування матеріалу (дій) від ступеня
закінченості дій. Названий від імені учениці К. Левіна - Б. В. Зейгар
ник. Суть феномену полягає в тому, що людина
краще запам’ятовує дію, яка залишилося незавершеною. Це поясню
ється тією напруженістю, яка виникає на початку
кожної дії, але не отримує розрядки, якщо дія не закінчилася. Ефект
переважного утримання в мимовільній пам’яті
перерваної, незакінченою діяльності використовується в педагогіці
та мистецтві.
6. Ефект Ореола
Його суть полягає в тому, що якщо людина в якійсь ситуації справляє
позитивне враження, то виникає неусвідомлюване
«приписування» їй інших позитивних якостей, навіть якщо вони в результ
аті не виявляються. При виникненні негативного враження здійснюється спроба бачити в людині тільки погане,
не помічаючи повної палітри особистісних характеристик. Серед студентів добре відомий міф: «спочатку студент працює
на заліковку, а потім вона на нього». Справа
в тому, що добре займаючись в семестрі і ретельно готуючись до іспитів
, частина студентів отримують тільки відмінні
оцінки в 1-2 семестрах. У подальшому окремі з них, у силу різних
обставин, стали займатися менше і на іспитах не
завжди відповідали на всі питання. Але на викладача вже діяв «ефект
ореолу » і він все намагався «натягнути» відповідь
студента на «відмінно».
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