
Для багатьох Youtube —  це 
просто місце, де можна знай-
ти нескінченну кількість 
відео-контенту. По всьому 
світу люди створюють і ді-
ляться своїми відеороликами. 
Велика кількість переглядів, 
може принести доход людині, 
яка його виставила. І нехай на 
перший погляд розцінки на 
цьому сайті не дуже прибут-
кові (10$ за 1000 переглядів), 
для тих, у кого більше міль-
йона передплатників —  це 
пристойні гроші. 
Тому зараз на цій платформі 
величезна кількість блогерів. 
Їх контент навіть ділять на 
жанри. Бьюті-блог — це ка-
нал присвячений макіяжу та 
моді. Пранки — це відео, на 
яких розігрують або лякають 
людей. Влоггінг —  відео, де 
показано щоденне життя лю-
дини. Геймінг-блог —  канал, 
де людина випробовує та ко-
ментує різні ігри. ASMR —  
відео, в якому головне зву-
ки, які повинні викликати у 
людини мурахи або приємні 
відчуття. 
Окрім грошей, блогери от-
римують фанатів, які згодом 
підтримують їх в інших по-
чинанях. Серед блогерів бага-
то співаків (Pentatonix, Boyce 
Avenue, Shawn Mendes) зав-
дяки фанатам, їх діяльність 
стала відомою серед інших.
В Одесі теж є відео-блогери, і 
з одним з них я поспілкувала-
ся. Андрій Якубович - один з 
перших в СНД, хто почав зні-
мати якісні пранки. На його 
каналі «Scary Prank Show» 
— близько 300 000 перед-
платників, а найпопулярніше 
відео набрало 20 мільйонів 
переглядів. 
— І перше питання, як у 
тебе з’явилася ідея знімати 

відео на YouTube?
—  Ну, ролики я снимал еще 
очень-очень давно. Первое 
видео у меня было про йо-йо. 
Были какие-то конкурсы, и я 
участвовал в них. Вот я сни-
мал что-то такое периодич-
ное, не было какой-то такой 
единой темы канала.
—  А потім ти перейшов на 
пранки?
—  Да. Мне изначально их 
показал младший брат. По-
смотрел, и подумал, что это 
прикольно. Но у меня не 
было цели их снимать. Потом 
я долго думал над темой для 
канала. Есть одесский попу-
лярный канал Room Factory. 
Я с Максом, одним из участ-
ников, хорошо общаюсь, и 
спрашиваю у него: «Слушай, 
может, подскажешь тематику 
какую-то, что снимать луч-
ше?» И он говорит: «Вот нет 
у нас в СНГ хороших пран-
керов. Было бы круто, если 
б были». Вот я и подумал, 
блин, почему бы не попробо-
вать.
—  Як довго ти думав над 
назвою каналу?
— Где-то день. Я выбрал 
самое понятное название, 
чтоб точно описывало идею. 
«Scary Prank Show» —  сразу 
ясно, что будет на этом кана-
ле.
— Багато хто ставиться до 
ютуберів скептично і це за-
йняття не сприймають сер-
йозно. Коли ти тільки почи-
нав канал, як відреагували 
твої близькі?
—  Это зависит от того, что 
и как снимают. А, мои близ-
кие… Ну такое, как когда. 
Когда я говорю, что видео со-
брало миллион просмотров, 
они очень рады за меня. А 
когда я только снимаю и 

больше ничем не занимаюсь, 
а после еще сижу и монти-
рую по 3 дня —  они конечно 
ругаются.
—  Ось пранки знімати 
важче, ніж звичайні відео. 
Скільки взагалі часу йде на 
підготовку?
— По-разному. Обычно мы 
заказываем с сайта грим, 
маски, какие-то костюмы —  
это выходит где-то 10 дней 
доставка. Сейчас у нас уже 2 
месяца не выходят видео, по-
тому что не хватает какой-то 
очень крутой идеи.
—  Ось де у тебе починаєть-
ся грань пранка? Коли ти 
розумієш, що все зайшло 
занадто далеко?
— Когда человек звонит в по-
лицию, для меня это грань, — 
смеется.
—  Ось є таке явище як по-
становочні розіграші. Як ти 
до них ставишся?
— Считаю, что не главное 
постановочные или нет. Глав-
ное как это сняли, сама идея. 
Иногда бывают постано-
вочные съемки, но идея там 
такая крутая, которая наби-
рает  несколько миллионов 
просмотров. Мне лично все 
равно.
— Які ось у тебе є друзі по 
цеху? Я так зрозуміла Room 
Factory, а ще хто?
— Чаще всего из ютуберов, 
я общаюсь с Андреем Немо-
друком. Он живет в Одессе, и 
вот с ним больше всего пере-
секаемся. А так со всеми по-
немножку. 
— Який твій найулюблені-
ший спогад, пов’язаний з 
кар’єрою на YouTube?
— Скорее всего,  самое лю-
бимое ощущение, это когда 
мы закончили снимать ролик. 
Я понимаю, что мне 2 дня 

монтировать, но я знаю, что 
все уже снято. Уже не  надо 
сидеть ночь на улице, сто-
ять на морозе. Вот это самое 
классное.
— Чи бачиш ти себе ютубе-
ром через років 5?
— Да сложно сказать. Мой 
жанр немножко отличается 
от других блогеров, где они 
просто говорят в камеру. 
Если все пойдет, и канал бу-
дет развиваться, то да. Поче-
му нет?
—  Ти сам сказав, що твої 
відео відрізняються від 
інших. Можливо, є якась 
смішна історія зі зйомок, 
коли щось пішло не так?
- У меня есть видео с Дедом 
Морозом. И там был кадр с 
огнетушителем. Я его спе-
циально разукрашивал, и 
прикол был в том, что Дед 
Мороз бегал за людьми, пши-
кал пеной и эффект получал-
ся красивый. Уже пришли 
на место съемки, и я захотел 
опробовать огнетушитель. 
Понажимал – работает. А ког-
да пришло время снимать, то 
он уже все, только порошок 
ссыпался.  Мы понимаем, 
что надо уже что-то другое 
делать, уже все приехали. 
Взял  дымовую шашку, и хо-
тел прицепить ее на конец 
биты, так чтобы она дымила. 
Но туда внутрь упала спичка, 
и мы не могли ее зажечь. А 
было очень холодно, это зима 
уже была. Люди стоят и ждут, 
снимать тяжело. И я думаю, 
блин, что делать? В итоге, мы 
отсняли всего пару кадров. 
Пранк в конце концов полу-
чился. Мы на следующий 
день сделали с огнетушите-
лем. Я новый купил, разукра-
сил еще раз и все-таки сняли. 
            Ірина Мединська

YouTube по-одеські
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Нова україНська школа або Невдалий експеримеНт 
суспільства?

НУШ — це сучасна реформа 
Міністерства освіти і науки. 
Це простір, де дитину не 
тільки вчать правилам 
математики, а і допомагають 
у всебічному розвитку та 
формуванні особистості. 
Зараз суспільство поділилося 
на декілька таборів: ті, хто 
підтримує нову реформу і 
вважає, що це є необхідним 
у вихованні дитини та ті, 
хто категорично проти 
нововведень у навчанні та за 
стару систему. А чи вважають 
вчителі та батьки правильним 
осучаснення та певні зміни в 
освіті, я вирішила запитати в 
одній із одеських шкіл. 
Олена Іванівна, вчитель 
із багаторічним досвідом 
вважає, що ми повинні йти 
в ногу з часом та намагатись 
удосконалювати всі свої 
навички та вміння. Вона 
підтримує реформу й робить 
усе для того, щоб діти із 
задоволенням йшли до школи. 
Та погодилась відповісти на 
декілька питань.
— Я знаю те, що спочатку 

буде важко та незрозуміло. 
Всі діти завжди були різні 
та до кожного є свій підхід, 
проте зараз ми ще більш  
індивідуально будемо 
працювати із кожним. 
 —  Що  змінюється   
кардинально, а що 
залишається за старою 
системою?
— Зараз все осучаснюється, 
тому, якщо раніше 100% дітей 
користувались друкованими 
книгами, то на даний час  
майже всі мають планшети та 
електронні гаджети. Раніше 
більш суворо ставились 
до зовнішнього вигляду 
учня. Звичайно, форма 
залишається, проте вона має 
бути максимально зручною 
та доречною в навчальному 
закладі.
— Чи будуть ставитись учням 
оцінки та виписуватись 
табеля? 
— У першому класі 
буде лише стимулююче 
оцінювання. Тобто словесне. 
Також буде видаватись 
свідотство досягнень, в якому 

є 51 показник. Наприклад, 
відповідвльність або 
вміння дитини вирішувати 
конфліктні ситуації, вміння 
писати/читати/лічити/, чи 
є в неї творчі ідеї та власне 
бачення тієї чи іншої ситуації. 
— А  що до домашнього 
завдання, воно залишається 
незмінним, чи також 
потрапило під корегування?
— Трохи змін є. У першому 
класі взагалі не передбачено 
домашнє завдання, а у 
інших — враховуючи час 
виконання. Для другого класу 
— це 45 хвилин, для третього 
— 1 година 10 хвилин і для 
четвертого — 1 година і 30 
хвилин. 
Та чи задоволені батьки та 
учні нововведеннями, чи 
розділяють думку вчителя? 
Тетяна Олександрівна, мати 
учня 2 класу, вважає нові 
правила вдалим шляхом до 
формування особистості. 
«Я також закінчувала 
школу і гадаю, що зараз 
учням намагаються якомога 
простіше подати інформацію. 

Навчити діток не лише 
стандартним урокам, а 
ще й виховати в них 
індивідуальність». 
Проте батько першокласника 
Сашка не розділяє 
задоволення від нової 
програми та не розуміє 
навіщо потрібні новації. 
«Ми в школу ходили, щоб 
отримати знання, вивчити 
щось нове. Потім – поступити 
до вузу та отримати роботу. 
Зараз дітей вчать всьому – 
висловлювати свою думку, 
вміти відповідати за слова та 
розвиватись як особистості. 
Це все добре. А де математика, 
природа та мови? Батьки 
повинні виховувати дитину, а 
вчителі — вчити. Сподіваюсь, 
що всі нововведення скоро 
закінчяться і повернеться 
справжня школа».
Думки батьків кардинально 
різняться, проте перші кроки 
до осучаснення вже зроблені і 
ми будемо чекати результатів 
від нововведень.
     Анастасія Кучеренко
                  (Фото автора)
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                  іНтерв’ю з директором компаНії 
                       з управліННя активами

Сфера фінансів та економіки 
- невід’ємна частина 
нашого життя, тому бути 
фінансово грамотними дуже 
важливо. Директор одеської 
компанії з управління 
активами Крикливий Ігор 
Ігорович розповів нам про 
те, чим займаються подібні 
організації, як стати їх 
клієнтом та чим це краще за 
банківські депозити.
— Хто є засновниками 
Вашої компанії?
— Засновниками компанії 
є одні з найбагатших 
людей Одеси: Родін Юрій 
Олександрович та Беккер 
Марк Ісаакович. Вони також 
є власниками Акціонерного 
банку Південний, мережі 
аптек «Фармація», «Аптеки 
Гаєвського» та інших 
підприємств з різних галузей. 
Свій бізнес вони починали в 
90-х роках з пошиву джинсів 
на Великій Арнаутській і 
досягли таких успіхів на 
сьогоднішній день.
 — Чим саме займається 
Ваша організація?
— Залученням коштів як 
фізичних, так і юридичних 
осіб. Для фізичних осіб 
ми пропонуємо такий 
фінансовий інструмент 
як інвестування в пайові 
інвестиційні фонди. 
Це фонди, кошти яких 
інвестуються в різні 
інструменти. Наприклад: 
акції, облігації, банківські 
депозити, нерухомість і т.д. 
І кожен учасник фонду може 
інвестувати певний відсоток 
від фонду. Для юридичних 
осіб ми пропонуємо послуги 
як зі створення своїх фондів, 
так і участь у діючих фондах, 
які створила компанія. 
— Які гарантії Ви надаєте 
своїм клієнтам?
— При звернені клієнта ми 
його попереджаємо про те, 

що він може як заробити, 
так і втратити частину своїх 
коштів. Ми не можемо 
гарантувати певний відсоток 
заробітку як це роблять у 
банках. Але інвестування за 
допомогою нашої компанії 
дає набагато більше 
потенційних можливостей 
примножити ваш капітал, ніж 
інвестування на банківські 
депозити.
В чому переваги 

і н в е с т и ц і й н и х 
фондів порівняно 
з  банківськими 
депозитами ? 
— На банківських депозитах 
за рік ви можете заробити 
приблизно 13-15 % річних, 
які навіть не покривають 
рівень інфляції. При 
вкладенні в інвестиційні 
фонди з одного боку ви 
наражаєтесь на більші ризики 
в зв’язку з нестабільністю на 

фінансових ринках, а з іншого 
- отримуєте можливість 
заробити набагато більше, 
тому що відсоток, на 
відміну від банківського, 
необмежений.
Що потрібно для того, 
аби стати клієнтом Вашої 
компанії?
- Все дуже просто. Вам 
необхідно мати паспорт, 
ідентифікаційний код, 
грошові кошти, розмір 

яких має складати мінімум 
1000 гривень та бажання 
інвестувати. За ці кошти 
придбавається інвестиційні 
сертифікати, які зберігаються 
на рахунку клієнта в цінних 
паперах. Різниця між 
сумою купівлі та продажу 
інвестиційних сертифікатів 
являється прибутком клієнта.
— З чого починається 
співпраця з клієнтами? 
— Спочатку клієнт отримує 

консультації наших 
спеціалістів, в процесі яких ми 
з’ясовуємо його побажання і 
те, на які ризики він готовий 
піти. Потім пропонуємо 
варіанти інвестування, які 
відповідають його вимогам. 
Після чого здійснюється 
операція з купівлі 
інвестиційних сертифікатів. 
Згодом клієнт має можливість 
відстежувати результати 
роботи фонду, учасником 
якого він є та прийняти 
рішення щодо виходу з нього.
— Інвестування ваших 
клієнтів завжди було 
успішним?
— На жаль ні, і напевно це 
неможливо. Оскільки ми 
працюємо в нестабільному 
фінансовому середовищі, за 
останні роки було декілька 
економічних криз, які 
позначились на успіхах 
наших клієнтів. Наприклад, 
світова фінансова криза 
2008 року, яка була 
спричинена завищенням 
цін на нерухомість. Також 
революція Гідності 2013-
2014 року. Але після кожної 
кризи йдуть фази підйому, 
на яких є великий потенціал 
заробітку для наших клієнтів. 

Отож компанія з управління 
активами допоможе вам 
примножити свій капітал та 
зробити правильний внесок 
для того, аби отримати 
гідний прибуток. Звернутися 
по допомогу може будь-
яка людина незалежно від 
її початкових знань. Вся 
необхідна інформація для 
того, щоб ваші фінансові 
рішення були максимально 
зваженими та правильними 
надається безкоштовно.

              (На правах реклами)      
            Юлія Корнієнко                      
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Четвертий міжнародний 
фестиваль Benefit — один 
з найочікуваніших у фітнес 
індустрії України. В цьому 
році, як і в попередніх, події 
фестивалю відбувались 
два дні поспіль (8-9 
вересня) на території 
Одеського Морського 
п о р т у. О р г а н і з а т о р а м и 
було встановлено головну 
сцену для майстер-класів, 
три зони для змагань та 
навчальних семінарів. Все 
це під відкритим небом, і, 
у прямому значенні, за два 
кроки від Чорного моря. 
До участі у фестивалі 
запрошуються не лише 
професіональні спортсмени, 
а й просто любителі фітнесу. 
Яка атмосфера панувала 

під час фестивалю та 
які враження учасникам 
подарувало це свято спорту, 
дізнаєтесь із щоденника 
фестивалю.
День 1. 8:30 Прибувши до 
одеського порту, перше, що 
кинулося в очі — це величезна 
черга для реєстрації 
учасників у фестивалю. 
До церемонії відкриття 
залишається півгодини. На 
щастя, мені, як організатору, 
не довелося чекати і вже 
через декілька хвилин я 
опиняюся у холі виставкового 
центру, де кожен має змогу 
ознайомитись із сучасним 
спортивним обладнанням, 
придбати новий костюм 
для тренувань, скоштувати 
дієтичні фітнес десерти 

та пройти безкоштовне 
тестування своєї фізичної 
підготовки.
9:00 Біля головної сцени 
зібралися всі учасники, 
презентери та організатори. 
Небо вкрите сірими хмарами, 
прохолодний морський 
вітер… Якщо зараз піде 
дощ, то це буде катастрофа. 
Всі площадки без навісу й 
учасникам навіть сховатися 
не вдасться. Сподіваюся, нам 
пощастить і все обійдеться. 
9:50 Четвертий фестиваль 
фітнесу офіційно відкрито! 
«Головна ціль фестивалю — 
зібрати всіх представників 
фітнес індустрії в межах 

одного заходу, щоб ділитись 
досвідом й удосконалювати 
роботу тренерів. Усе це 
заради підняття рівню 
фізичної підготовки 
населення не тільки в межах 
Одеси, а й по всій Україні», 
— Борис Михайленко м. 
Одеса (старший методист 
центру «Академія Фітнесу-
Україна»).
12:00 Майстер-класи у 
самому розпалі. До дійства 
приєдналося ще більше 
учасників. За лаштунками 
мені вдається спіймати 
деяких презентерів. «Я 

приймала участь у великій 
кількості фітнес фестивалів 
далеко за межами нашої 
країни і можу впевнено 
сказати, що Benefit тримає 
свій рівень організації на 
найвищому рівні. З кожним 
роком все більш учасників 
та різних презентерів 
з-за кордону. Це вражає 
та надихає», — Катерина 
Смірнова м. Київ (засновник 
International Pilates Universi-
ty).
15:00 Особлива увага 
приділялася гостям із-за 
кордону. Щойно закінчився 
виступ Пера Маркусена 
(Швейцарія). «Це дійсно 

якась магія! Люди навколо 
мене позитивні, енергійні. Всі 
посміхаються, танцюють», 
— емоційно поділився 
Пер. Мені пощастило, тому 
що я особисто зустрічала 
Пера в аеропорту. Але 
під час перельоту був 
загублений його багаж і до 
кінця фестивалю його не 
повернули власникові. Тому, 
Перу довелося проводити 
свій майстер-клас у джинсах 
та футболці,  в яких він 
щойно прилетів із Швейцарії. 
Не зважаючи на це, його 
майстер-класи пройшли 

                         Щоденник фестивалю                     
                      «BENEFIT 2018»
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блискуче. Ось, що означає 
справжній професіоналізм. 
День 2. 9:00 Свій другий 
день фестивалю розпочинаю 
на тренінгу «Успішний 
фітнес-клуб».  «Новацією 
цьогорічного Benefit стало 
проведення бізнес-форуму. 
Сьогодні відсутність знань 
у сфері менеджменту фітнес 
індустрії заважає якісно 

розвивати цей напрям в 
країні. Тому, влаштовуючи 
такі форуми, ми навчаємо 
робітників цієї галузі як 
правильно та грамотно 
організовувати роботу у будь-
якому спортивному клубі», 
— Світлана Бірючинська м. 
Харків (бізнес-тренер).
12:00 Знову опиняюся 
біля головної сцени, де 

кожну годину виходить 
новий презентер. «Мене 
дуже вразило різноманіття 
майстер-класів та воркшопів 
цього року. Багато нових 
спрямувань фітнесу 
представлені для широкої 
аудиторії. Дуже приємно, 
що ми не стоїмо на місці й 
постійно розширюємо свої 
знання у напрямках степ 

аеробіки, функціонального 
тренінгу та танцювальних 
програм», — Олена Теліш 
м. Київ (керівник Академії 
фітнесу «Майстер»).
14:00 Варто відзначити 
змагання з Крос Фіту, які 
відбуваються на протязі 
двох днів фестивалю. 
Професіональні спортсмени 
виконують певну програму за 
обмежений проміжок часу. За 
дотриманням техніки і правил 
безпеки слідкують досвідчені  
експерти.  Це нова культура, 
що активно розвивається та 
набуває популярності серед 
населення. 
16:00 Четвертий фестиваль 
фітнесу Benefit 2018 
завершується. Стомлені, 
але неймовірно задоволені 
та всміхнені учасники 
аплодують останньому 
презентеру. Це були дуже 
насичені, яскраві та незабутні 
два дні! Проведення таких 
фестивалів є необхідним 
для пропаганди здорового 
та активного способу життя. 
Тому, витрачайте свій час із 
користю для тіла і розуму. 
                  
                  Олена Голда
                 (Фото автора)
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                       «Я - ледачий студент»
 Мотивація - це комплекс 
певних зусиль, яка робить 
людина, спрямована на до-
сягнення своєї мети. Коли 
спалахнув внутрішній або 
зовнішній стимул, людина 
щось робить для свого ж май-
бутнього блага.
Сьогоднішня система освіти 
ставить перед студентами ви-
сокі завдання. Обсяг інфор-
мації, що вивчається стає все 
вище, а темп життя все швид-
ше. Для того, щоб успішно 
вчитися, потрібна висока ви-
тримка і мотивація. Внутріш-
ня мотивація — це ваша ці-
кавість, пристрасть, інтерес, 
гордість, радість досягнення. 
Зовнішня — оцінки, навязан-
ність, похвала, загрози.

Як же не розгубити мотива-
цію під час навчання і успіш-
но засвоювати весь матеріал? 
Психологи радять почати до-
тримуватися таких правил, 
які здатні змінити ваше май-
бутнє навчання в університе-
ті та й не тільки.
1. Знайти своє власне хобі.
Воно буде концентрувати 
вашу увагу. Це додасть вам 
упевненості в цій справі, а в 
подальшому і в навчанні.
2. Не треба боятися поми-
лок.
Будь-яка помилка, яку робите 
саме ви, означає, що ви стає-
те покращеною версією себе.
3. «Мозгова короста»
Приберіть в іншу кімнату, до 
найдрібніших деталей, що 

може вас відволікти: смарт-
фон, їжа, кіт, друзі. Потрібно 
залишитися в такому місці, 
де абсолютно нічого робити, 
крім того, що важливо почати 
робити.
4. Списки справ
Ефективний метод для підви-
щення успішності, а особли-
во склавши список справ з 
вечора наступного дня, перед 
сном. Вранці першим, що ви 
побачите, список цих справ 
та і ви не заблукаєте в своїх 
справах.
5. Ніколи не думати про 
провал.
Як тільки ви подумаєте про 
провал або перездачі, несві-
домо активутєте цю установ-
ку.

Потрібно любити свою спра-
ву, свою спеціальність, по-
трібно знайти свою справу. 
Кожен є вільним у своєму 
виборі. Іноді життя буде роз-
бивати цеглу об вашу голову, 
але не втрачайте віри. Єдине, 
що повинно спонукати вас до 
справи, це любов до нього. 
Важко буде дуже і так буде 
тривати довгий час, а якщо 
не любити, займатися не в 
радість, якщо не закоханий 
в справу, значить, ти кинеш. 
Але потрібно перестражда-
ти якісь складнощі і успіх 
прийде. Ніхто не терпітиме, 
якщо не любить. 
          
        Сніжана Щербина

Aurora



В Одесі вперше  відбувся 
фестиваль у Літньому театрі  
присвячений захисту навко-
лишнього середовища. Він 
мав назву «ЕКОfest`2018, 
Одеса». Був проведений за 
участі різних організацій, в 
тому числі і волонтерських. 
Мета даного фестивалю: діз-
натися про сучасні проблеми 
довкілля, інноваційні норми 
екологічної етики та куль-
турного життя. Але які саме 
екологічні проблеми наявні 

в м. Одеса не було сказано. 
Супроводжувався фестиваль 
виступами студентів, викла-
дачів Одеського державного 
екологічного університету. 
Надалі коротку лекцію про-
вів директор одеського зоо-
парку Ігор Біляков. Крім ви-
ступів і промов можна було 
взяти участь у розвиваючих 
інтелектуальних іграх, дати 
відповідь на запитання еко-
логічного характеру та за 
правильну відповідь отрима-
ти подарунок — яблуко. Та-
кож кожен відвідувач фести-
валю мав змогу на листівках 
обрати екологічну проблему, 
яка хвилює його найбільше, 
задля того, щоб різні орга-
нізації могли звернути увагу 
та знайти шляхи вирішення. 
Олена, відвідувачка міста: «Я 
вперше знаходжусь на тако-
му заході, тут цікаво, здава-
лось би, дуже серйозні теми, 
а так легко і зрозуміло пода-
ні. Я не тільки багато нового 
дізналась, а ще й купила собі 
екологічно безпечний засіб 
для миття посуду, і це дуже 
радує».

Схожий фестивать піз назвою 
«Чистоfest» відбувся в рам-
ках Всесвітнього дня при-
бирання зелених зон та бла-
гоустрою територій «World 
clean Up Day!». Акція про-
йшла: на території парку ім. 
Т. Шевченка, Меморіалу ге-
роїчної оборони Одеси - 411-ї 
берегової батареї, лісосмуги 
біля аеропорту, березової га-
лявини, а також на пляжі в 
Чорноморці та прибережній 
зоні від 10-ї до 16-ї станцій 
Великого Фонтану. Порівню-

ючи з екологічним фестива-
лем «Чистоfest» відрізнився 
діями, а не лише словами, 
адже було прибрано багато 
сміття з найзабрудненіших 
територій Одеси.
Отже, такі фестивалі, акції 
дуже важливі, якщо вони бу-
дуть дієві. Адже через над-
звичайне забруднення Одесь-
кої області, почастішали 
такі стихійні лиха, як смерч, 
вихір, торнадо. Варто лише 
згадати 14-річного хлопчика 
з смт Біляївка, який отримав 
травму обличчя через удар 
від сильного вихору, який 
стрімко здійняв його вгору.
Олександра Понома-
ренко

      Екологічні фестивалі для захисту довкілля
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                   Досконалість у кожній деталі

Осінній Гешефт в Одесі роз-
горнувся у просторі Зелений 
театр 15 і 16 вересня. Фести-
валь поєднав у собі різного 
роду хенд-мейд майстерні 
одягу, кераміки, бумаги, скла, 
срібла, дерева, різноманітну 
кухню, музику, дитячі зони 
та майстер-класи. “Ніби від-
відав майстерню художника”,  
— каже гість заходу Дмитро.
Гешефт Garage Sale — це 
не просто дизайн-маркет, а 
справжня казка для одеситів 
та гостей міста, яка кожно-

го разу постає зовсім різною 
й унікальною. Він завжди 
радує відвідувачів новими 
локаціями та приваблює все 
більше учасників, гостей та 
волонтерів. Фестиваль несе 
розважальну і навчальну 
мету. Тут можна знайти мод-
ний одяг та аксесуари, пода-
рунки, декор та інше, послу-
хати сучасну музику, смачно 
поїсти, потанцювати, поспі-
вати, помедитувати, помалю-
вати, поліпити  — все, чого 
душа забажає.

Традиційно осінній Гешефт 
присвячений творчості і ре-
меслу в сучасному тракту-
ванні. Сюди приходять ті, хто 
бажає насолодитися останнім 
теплом у приємній компанії, 
хто бажає вдпочити від місь-
кої метушні, придбати товар 
ручної роботи, просто пове-
селитися й ще багато всього. 
Для участі залучаються твор-
чі люди, які люблять свою 
справу і бажають поділитися 
нею з іншими, які впевнено 
крокують до своєї мети і точ-
но знають, що роблять. Тому 
це місце зачаровує своєю 
атмосферою: кожна локація 
продумана до найдрібніших 
деталей, починаючи з оформ-
лення входу, закінчуючи осо-
бливостями дитячої і кон-
цертної зон.
Відвідувачі дводенного за-
ходу мають змогу поспіл-
куватися з дизайнерами 
українських брендів, позна-
йомитися з новими розроб-

ками та технологіями. Вони 
першими можуть почути ще 
маловідомих талановитих 
музикантів, порозглядати 
нові книжки українських ви-
давництв, спробувати себе у 
ролі ведучого чи коміка, по-
слухати лекції. Також гості 
можуть спробувати страви з 
фуд-кортів, зробити фото в 
яскравих фотозонах. Гешефт 
звернув увагу любителів не-
ординарного і поціновувачів 
класики та лаконічності.
Протягом 7 років Гешефт до-
помагає молодим проектам 
розкрити потенціал, надихає 
творчих людей, задає якість 
контенту. Нині Garage Sale 
є статусним фестевалем, він 
доріс до рівня одного з на-
йочікуванішого опен-ейр 
фестивалю Одеси, але зали-
шається вірним своїй ідеї і 
змініюється тільки на краще.

                  Вікторія Кулеба
                 (Фото автора)
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“Mechnikov Start Fest” зібрав разом понад 200 людей
Третій “Mechnikov Start Fest” 
відбувся 15 вересня на ста-
діоні нашого університету. 
За звітами профкому участь 
у фестивалі цього року при-
йняли понад 200 студентів. 
Всі залишилися задоволені, 
ситі, трохи втомлені. Але з 
багажем яскравих і позитив-
них вражень, з натхненням і 
новими силами вони влилися 
у швидкий темп нового на-
вчального року.
“Mechnikov Start Fest” —
традиційний захід, який 
проводиться для всіх пер-
шокурсників Одеського наці-
онального університету імені 
І.Мечникова. Вже втретє він 
збирає в дружньому колі но-
воприбулих студентів різного 
профілю та направленості. 
Фестиваль першокурсників 
розкриває творчий та спор-

тивний потенціал учасників, 
дає змогу познайомитися 
бижче, а також відпочити ті-
лом і душею.
Дійство в цьому році відбува-
лося в декілька етапів. Пер-
шачки зібралися о 9 годині 
ранку в суботу та розділилися 
на 14 команд, які включали в 
себе представників з різних 
факультетів. Також брала 
участь ще одна команда, у 
складі якої були викладачі 
нашого університету. Пер-
ший етап змагань мав назву 
“Тімбілдінг”. Перед команда-
ми було поставлено наступ-
не завдання: необхідно було 
обрати капітана, придумати 
назву, девіз та візитну карт-
ку. Після організатори дали 
учасникам змогу відпочити 
та почастували смачненьким 
і напоїли компотом. Другий 

етап “Мозковий штурм” зму-
сив новеньких  напружити 
мізки, увімкнути фантазію та 
навички з малювання й вмін-
ня подати себе публіці. Кожен 
колектив отримав завдання. 
Їм необхідно було вирішити 
без залучення матеріальних 
коштів актуальні проблеми 
нашого університету, міста 
чи країни, зобразити план їх 
вирішення на ватмані та по-
яснити свої ідеї членам жюрі. 
“Спартакіада” стала останнім 
етапом фестивалю. Члени ко-
манд залучилися до активно-
го способу життя: приймали 
участь у естафетах, стрибали 
на скакалці, грали у футбол.
Для розрядки всі були запро-
шені на флешмоб. Учасники 
“Mechnikov Start Fest” син-
хронно виконували запальні 
рухи під молодіжну музику. 

А на завершення було підве-
дено підсумки дійства. Біль-
шість команд отримали при-
зові місця, кожна за окремі 
досягнення. Більш того, наго-
роджені були і окремі учасни-
ки команд за активну участь у 
фестивалі.
Нагадаємо, “Mechnikov Start 
Fest” — це щорічний захід 
для першокурсників, який 
має на меті об’єднання новач-
ків для дружби та взаємодо-
помоги факультетів у подаль-
шому співробітництві пліч о 
пліч. Саме в Одеському наці-
ональному університеті імені 
І.Мечникова у вересні 2016 
року вперше серед україн-
ських вузів відбувся подібно-
го роду фестиваль.

                  Вікторія Кулеба

Aurora



            Підводне каміння шлюбних агенцій

Бути фінансово забезпече-
ним мріє кожен з нас. Шлях 
до кар’єрного успіху не лег-
кий, адже перш ніж чогось 
досягти треба пройти через 
певні перешкоди. Не кожній 
людині під силу їх подола-
ти, а заробляти великі гроші 
хочеться без зайвих зусиль. 
На сьогоднішній день для 
цього не обов’язково мати  
вищу освіту та офіційно пра-
цевлаштовуватись. Одним 
із способів легкого заробіт-
ку для дівчат є співпраця з 
шлюбними агенціями. Ціллю 
таких організацій перш за все 
є витягти якомога більше ко-
штів з іноземців. А поєднан-
ня двох закоханих самотніх 
сердець частіше за все є лише 

прикриттям. 
Серед жіночої частини насе-
лення такий метод заробити 
гроші є досить популярним. 
Все що потрібно для цього, це 
мати більш менш симпатичну 
зовнішність та вміння крути-
ти чоловіками. Навіть не див-
лячись на те, що дівчата спіл-
куються з представниками 
інших країн знати іноземну 
мову їм не обов’язково. Так 
як агенції надають власних 
перекладачів, їх послуги кош-
тують як правило приблизно 
20 євро або доларів за годину. 
Про те, що ця сума ділиться 
між перекладачем та потен-
ційною нареченою, чоловіки 
навіть не здогадуються. Але 
це ще не все, про що вони не 

знають. Та ж сама вечеря в 
ресторані чи кафе приносить 
агенції немалий заробіток. За 
їжу в закладі, який співпра-
цює з агентствами, іноземець 
заплатить вдвічі більше ніж 
простий відвідувач. Для них 
передбачені спеціальні меню 
і середній чек їхнього замов-
лення сягає 10 тисяч гривень 
мінімум. 
Існують також агенції які 
передбачають тільки спілку-
вання по веб-камері. Звісно 
що заробляють більше ті ді-
вчата, які спроможні 
виконати будь-яку за-
баганку співрозмов-
ника.
Пошук працівниць 
подібними організа-
ціями здійснюється 
відкрито, частіше за 
все дівчат знаходять 
на сайті work.ua. На 
мою думку, це чи-
сто психологічний 
прийом, адже корис-
тувачі цього сайту 
знаходяться в пошу-
ках роботи, а інколи 
навіть у безвихід-
них ситуаціях. А тому, коли 
їм телефонує консультант з 
шлюбної агенції і пропонує 
високий заробіток, який не 
потребує стажування, на-
явності диплома та взагалі 

будь-яких професіональних 
навичок дівчата одразу пого-
джуються.  
Також  телефонують та про-
понують прийняти участь 
у конкурсах краси. Є вибір: 
платиш за конкурс краси вне-
сок, який сягає 3000 гривень, 
чи абсолютно безкоштовно 
приймаєш участь за умовою 
що – твою анкету розміща-
ють у шлюбній агенції на 
сайті. З якої потім, від твого 
імені спілкуються з чолові-
ками та заробляють гроші. 

Якщо виграєш конкурс, обі-
цяють золоті гори, багатого 
чоловіка, нові перспективні 
знайомства.
Мало хто знає, що видалити 
анкету з шлюбного агентства 
майже неможливо. Цим і ко-
ристується агенція, спілкува-
тися за вас може навіть чоло-
вік, а іноземець по ту сторону 
екрану навіть  не про що не 
здогадається. 
Таких пасток дуже багато, 
і вони всі різні, тому раджу 
бути обережними та не під-
даватися легкому заробітку, 
навіть якщо він дуже спо-
кусливий.
              
           Валерія Крайник
 (Фото з відкритих дже-
рел)

      8 Обговоримо
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                  Як не потрапити на шахраїв

Кожного року з новим при-
ливом абітурієнтів зростає 
попит на оренду житла в ве-
ликих містах. Разом із цим 
зростає кількість шахраїв, які 
хочуть нажитися на довірли-
вості людей. 
Поспілкувавшись із багать-
ма студентами, які приїхали 
з інших міст, можна виділи-
ти найрозповсюджені афери 
пов’язані з орендою квартир. 
Найлегший спосіб обдурити 
людину, це дати оголошення 
на сайті, виставити фотогра-
фії квартири та привабливу 
ціну на неї, нижчу ніж за-
звичай коштують такі ж самі 
квартири. Отже, ви телефону-
єте за вказаним номером, вам 
відповідає людина, яка дуже 
гарно все розповідає, так що 
цей варіант не може не заці-
кавити. А в кінці розмови вам 
повідомляють, що орендува-
ти цю квартиру є ще декілька 
бажаючих, а ви будете остан-

нім в черзі, а тому можете 
втратити можливість отрима-
ти бажану квартиру. І в цей 
момент «власник» квартири, 
каже, що можливий варіант, 
щоб ви були в черзі перші, 
але при цьому потрібно дати 
«задаток» в розмірі декількох 
сотень гривень. Після того, як 
ви переказуєте гроші на карт-
ку співрозмовнику, телефон 
буде вимкнений і ніякої квар-
тири ви більше не побачите, 
її може взагалі не існувати. 
Для того, щоб попередити 
такий розвиток подій, перше, 
що можна зробити ще при 
перегляді оголошень, це пе-
ревірити чи не були фотогра-
фії взяті з іншого оголошення 
чи сайту. Також треба твере-
зо дивитися на ціну, вона не 
може бути замалою серед та-
ких самих пропозицій. 
І найважливіше, у вас не ма-
ють просити ніяких грошей, 
доки ви на власні очі не по-

бачите власника і квартиру. 
Якщо у вас просять певну 
суму як завдаток, можете смі-
ливо класти слухавку. 
Ще один поширений вид ша-
храйства, коли шахраї орен-
дують квартиру на добу, а 
потім перездають її вам дов-
гостроково разом із підробле-
ними документами, беручи 
гроші за перший та останній 
місяці, ви заселяєтесь, а до 
вас приходять господарі та 
просять звільнити квартиру. 
Лариса Іванюк, юрист зі ста-
жем десять років, радить: 
«Коли ви прийшли дивити-
ся квартиру, яку збираєтесь 
орендувати, уважно роз-
гляньте документи, перевірте 
право власності на нерухо-
мість, також ви повинні бути 
впевнені, що ви підписуєте 
договір саме з власником або 
з людиною, у якої є  довіре-
ність, що завірена у нотаріу-
са».

Незначна деталь, яка може 
вилізти купою проблем — 
сума оплати за оренду. Лариса 
наголошує: «В стандартному 
договорі про оренду кварти-
ри щомісячна сума оплати 
має бути зазначена в грив-
нях. Також сума не може змі-
нюватися коли цього захоче 
власник. Укладайте договір 
на одинадцять місяців і якщо 
через цей термін обидві сто-
рони задоволені, то він про-
довжується». 
Якщо ви знайшли хороший 
варіант оренди квартири, 
це не означає, що ви стане-
те жертвою шахраїв. Але 
завжди треба пам’ятати про 
прості умови укладення до-
говору та бути уважними до 
дрібниць. Крім цього дослу-
хайтеся до свого внутрішньо-
го голосу, і будьте впевнені у 
тому власнику, у якого орен-
дуєте житло. 
                    Юлія Клочок

            Обоворимо

Aurora
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                         Осінь-зима 2018/19
       Модні тренди і чи варто їм слідувати?

Є люди, які завжди знають 
що зараз на піку моди і слі-
по цьому слідують.Є і ті, хто 
далекий від неї і ніколи не 
стежить за модними тренда-
ми.Я вважаю, що в нашому 
випадку потрібно дотриму-
ватися золотої середини.І 
впроваджувати тренди в свій 
гардероб вибірково: тільки ті, 
що подобаються і зможуть 
підкреслити Вашу індивіду-
альність.

Так для чого ж нам взагалі 
потрібні тренди? Деякі чер-
пають натхнення і, трохи 
видозмінивши, створюють 

власні. Для деяких, тренди 
створюють загальну карти-
ну сучасної моди. А для ба-
гатьох-це якась новизна та 
«ковток свіжого повітря» у 
звичному гардеробі.
Що приготували нам диза-
йнери на холодний сезон- чи-
тайте далі.
❖ Дублянки зараз займають 
провідні позиції на подіумах. 
Бежеві, руді, бордові, дов-
гі або короткі-на будь-який 
смак.

❖ Пальто залишається не-
змінною класикою і сьогод-
ні, проте мода вносить свої 
корективи: прямий силует, 
стримані кольори, довжина 
не вище коліна.

❖ Акцент на талії додасть 
жіночності кожному образу. 
Для цього вам у нагоді ста-
нуть широкі пояси із масив-
ною пряжкою.

❖ Шкіра і вініл .Плаття, курт-
ки, штани, плащі зі шкіри вже 

другий сезон не виходять з 

моди. Підійде не для кожно-
го, проте, спробувати примі-
ряти вініловий плащ все-таки 
варто.

❖ Стиль вестерн, зокрема чо-
боти-козаки прямо з Дикого 
Заходу зараз на піку популяр-
ності.

❖ Штучне хутро з кожним 
роком витісняє натуральне. 
Модні подовжені шуби за ці-
ною звичайного пальто пода-
рують тепло та затишок.

❖ Піджаки. Зверніть увагу на 
піджаки стилю «оверсайз», 
і ви точно будете у тренді! 
На холодний сезон підійдуть 
піджаки з додаванням шер-
сті.Ідеальне поєднання краси 
і комфорту.
                  Юлія Семелюк

Aurora (Фото автора)



 11             Подорожуємо разом з AURORA

     ІталіяЗелена Італія

Кожен другий  дах цієї приголомшливої 
країни усіян зеленими насадженнями. Ідучи 
по вулиці маленького міста, очі не може не 
радувати різноманітність кольорів на кож-
ному балконі та підвіконні. Всюди приємні 
аромати квітів упереміш з кавою.

Продовження на ст. 12
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Max and mini
Створюється враження, що у 
італійців є невеличкий комп-
лекс. Тут в кожному магази-
ні, супермаркеті та навіть на 
заправках, ви побачите безліч 
смакоти великих розмірів. 
Наприклад, чупа-чупс як дві 
голови або ж пачку чипсів, 
яку можна їсти близько міся-
ця.

Веселі дорожні знаки
Перший раз такий знак з’явив-
ся в 2010 році, у Флоренції. 
Його автор стріт-арт-худож-
ник Клет Абрахам. Поліція 
з самого початку не оцінила 
ідею і довгий час боролася 
з художником. Але саме зав-
дяки цим веселим малюн-
кам художника, люди почали 
звертати більше уваги на зна-
ки і таку ідею вирішили під-

тримати.
Нашому народу є чому по-
вчитися і взяти приклад у 
італійців. Завжди позитивно 
налаштовані, вони люблять 
свої міста. Жителі цієї країни 
дбають про її красу і роблять 
її краще для себе, своїх дітей 
і звичайно ж гостей.
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