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У поєднанні з низкою декількох великих студій в Лос Анджелесі 

інструктори можуть використовувати оптимальний план, розроблений 

для постійної можливості участі в різних проектах, які ґрунтуються на за-

требуваності, що виникає в індустрії розваг. 

Програму навчання в Gnomon викладають найбільш впізнавані 

професіонали комп'ютерної графіки, що працюють в таких компаніях, як 

DreamWorks, Sony Pictures Imageworks, Sony Interactive, Digital Domain, 

Electronic Arts, Activision, Rock Star Games, Blizzard, і це лише мала їх ча-

стина. Вони знають про важливість розуміння того, як працює реальний 

світ і як виглядає виробничий процес зсередини, тому Gnomon завжди 

рухається в тандемі з індустрією. Метою Gnomon завжди було створення 

освітнього середовища якій немає аналогій, вони піонери більш ефектив-

них шляхів навчання студентів і фахівців для їхньої кар'єри в різних сфе-

рах, так чи інакше пов'язаних з комп'ютерною графікою. Тут існують кі-

лька курсів і програм що допомагають пізнати майстерність графіки: «En-

tertainment Design» (1 рік), «Digital Production for Entertainment»» (2 роки), 

«Entertainment Design & Digital Production» (3 роки), «Maya Fast Track» 

(10 тижнів). Так само існують он-лайн курси. Якщо будете проїздом в 

Лос Анджелесі, варто заглянути в Gnomon, тут в 20-х числах кожного мі-

сяця проводиться Open House, під час якого ви можете відвідати кампус і 

всі їх лабораторії. Як майбутніх студентів так і звичайних відвідувачів 

тут ознайомлять з усім, що може вас зацікавити в області комп’ютерної 

графіки та покажуть зсередини, як відбувається робочий процес. 

 

 

Ільїна О. 

НТУ «ХПІ» 

 

СВЯТО ПОКРОВИ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ 

 

Мабуть багатьом цікава суть свята Покрови. Саме слово «покров» 

означає – «захист». Одне з найбільших православних свят – свято Покро-
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ви, відзначається щорічно 14 жовтня (1 жовтня за старим стилем). Повна 

назва свята – День Покрови Пресвятої Богородиці. 

За легендою, воно походить із Візантії, його встановили на честь 

дивного визволення міста Константинополя від сарацинів. Під час облоги 

жителі міста звернулися з гарячою та щирою молитвою до Пресвятої Бо-

городиці, благаючи про порятунок. Тоді, за переказами, Богородиця 

з'явилася й накрила місто своєю покровою, що врятувало його від захо-

плення. Серед українців, які століттями постійно страждали від чужозем-

них набігів, ця легенда набула особливої популярності. Саме Божу матір 

(її ще називали Покровою) вважали своєю покровителькою запорізькі ко-

заки. Щоразу, йдучи в похід чи повертаючись із нього, запорожці зверта-

лись до неї зі своєю молитвою. Щорічно 1 жовтня з великою урочистістю 

вони відзначали це свято на Січі у своєму головному храмі Св. Покрови. 

За переказом, після зруйнування в 1775 році за наказом російської імпе-

ратриці Катерини II Запорозької Січі, у вигнання козаки взяли із собою 

ікону Покрови. Ураховуючи історичне значення та заслуги україн-ського 

козацтва у становленні української державності, у 1999 р. було ухвалене 

рішення про встановлення нового свята — Дня українського козацтва. З 

2014 року указом Президента України Петра Порошенка з метою вша-

нування мужності та героїзму захисників незалежності і тери-торіальної 

цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, на 

свято Покрови призначено День захисника Вітчизни. 

Також свято нерозривно пов’язане з повсякденним життям народу. 

До початку жовтня закінчуються усі найважливіші сільськогосподарські 

роботи на землі — завершується хліборобський цикл робіт. Урожай вже 

зібрано, люди мають дещо більше вільного часу. Це пора для весільних 

гулянь та початку вечорниць. Звідси починаються весільні осінні тижні, 

що тривають до Пилипівського посту. Всі дівчата на відданні в цей час 

повинні були вийти заміж. Дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме цього 

року, мали побувати на святі Покрови у церкві і помолитися: «Свята По-

крівонько, покрий мені голівоньку». Якщо ж дівчині вже давно пора ви-

ходити заміж, а пари все ще не знаходилось – мати з дочкою на свято По-

крови у церкві мають прочитати молитву «Покрово, Покрівонько, покрий 

мою голівоньку, щоб стояла я у парі з чоловіком гарненьким і дитинкою 
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маленькою». Дивно, але бабусі розказують, що ця молитва дуже сильна і 

завжди «спрацьовує». До наступної Покрови дівчата обов’язково виходи-

ли заміж і чекали на поповнення у сім’ї. Головне - молитися від душі. 

Отже, в результаті проведеного дослідження дійшли висновоку , що 

свято Покрови – найбільш шановане серед жителів України, оскільки з 

давніх-давен було оберегом від нещасть і поневолень, відроджувало ду-

ховні основи міцної сім’ї. 

 

Корчинська І. 

НУЦЗ України 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

В умовах інформатизації сучасного суспільства особливої актуаль-

ності набуває формування інформаційної культури особистості, перед 

якою відкриваються широкі перспективи ефективного використання 

накопичених людством інформаційних ресурсів. Головним сьогодні в ін-

формації є те, що на неї перестали дивитися, як на щось другорядне. 

Приходить усвідомлення, що якість життя все більшою мірою залежить 

від інформації та її використання. У сучасному суспільстві доля кожної 

конкретної людини багато в чому залежить від його інформаційної куль-

тури, і в майбутньому ця залежність буде зростати. Важливість фор-

мування інформаційної культури особистості цілком усвідомлена, про що 

свідчать різні конференції та збільшене число публікацій. На нашу думку 

розгляд проблем формування інформаційної культури в сучасному сус-

пільстві є досить актуальним, особливо враховуючи важливість впливу 

інформації на світогляд людини. 

Усвідомивши цю проблему як міждисциплінарну, до її дослідження 

підключилися представники багатьох областей знань: бібліотекарі, 

фахівці з інформатики, культурологи, соціологи, філософи. Однак, об'єд-

нані спільними інтересами, вони розглядають різні явища. Бібліотекарі в 

поняття інформаційної культури особистості звично вкладають читацькі 

вміння і навички. Фахівці з інформатики пов'язують її з комп'ютерною 

грамотністю та вмінням працювати в електронних мережах. Соціологи 


