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             2      Розкажемо

За даними спеціалістів, на 
Землі живе 7, 444 мільярдів 
людей, кожен з яких має не-
повторний та індивідуальний 
шлях. Безумовно, світ пре-
красний саме завдяки своїй 
розмаїтості.  
 Але поряд з цим є досить ве-
лика кількість невиліковних 
хвороб, серед яких — цукро-
вий діабет. Вчені досі не мо-
жуть знайти ліки, які б спри-
яли різкому покращенню 
організму.  А що це за страш-
ний діагноз — «цукровий ді-
абет»,  чому кількість хворих 
зростає кожен день, як його 
передбачити та які наслідки 
можна отримати?
 За даними експертів ВООЗ 
(Всествітня організація охо-
рони здоров’я), до 2030 року 
очікується збільшення кіль-
кості хворих на діабет у 1,5 
рази. В Україні за останні 
15 років захворюваність на 
цю ендокринно-обмінну па-
тологію підвищилася вдвічі. 
Кількість пацієнтів з діабе-
том ще у 2006 році подолала 
мільйонну позначку, а вже на 
початку 2011 року число за-
реєстрованих хворих досягло 
1 221 300 осіб, що становить 
велику частину населення. 
 Якщо говорити простими 
словами, то цукровий діабет, 
— це порушення обміну вуг-
леводів та води в організмі.  
Однією з головних ознак є 
підвищення глюкози (цукру) 
в організмі. 
За нормою  цукор у крові по-

винен бути 4-5 моль/літр, а 
як часто треба це перевіряти, 
що сприяє його підвищенню 
та що робити, якщо відчува-
єш перші симптоми діабету? 
На всі ці питання погодилась 
відповісти лікар-ендокрино-
лог, який зовсім нещодавно 
почав досліджувати цю про-
блему.
— У здорової людини цукор 
у крові не повинен переви-
щувати 5,5 м/л. , при захво-
рюванні рівень підіймається. 
Перший і головний фактор, 
який сприяє діабету — це 
спадковість. На жаль, вели-
ка гарантія, що у батьків, які 
мають проблеми із цукром, 
будуть хворі діти. Є пере-
лік симптомів, які свідчать 
про можливе захворювання 
людини. Це різке підвищен-
ня маси тіла, при звичному 
режимі дня; сухість у роті, 
спрага, яку людина не може 
втамувати; свербіж шкіря-
ного покрову; підвищеність 
потовиділення; погане за-
живлення ран. Якщо вчасно 
не помітити ці симптоми,  
далі будуть сильний голов-
ний боль, біль у серці, нерво-
ві розлади та ацетон.  Також 
маю зазначити про найгірше 
— це гіпоглікемія (низький 
цукор). Якщо людина на ву-
лиці поводить себе якось див-
но, неадекватно і схоже, що 
вона в сильному алкогольно-
му сп’янінні — це може бути 
зовсім не так. Дайте солод-
кий напій, цукерку, цукор, 

мед або сік. Гірше точно не 
буде, а якщо це справді діабе-
тик — ви врятуєте чиєсь жит-
тя. Якщо ви бачите людину, 
якій стало погано на вулиці 
— викликайте швидку. Один 
дзвінок може багато чого ви-
рішити. 
Цукровий діабет потребує 
великого контролю за собою 
та навколишнім середови-
щем. Люди є невиліковни-
ми та мусять страждати усе 
життя, приймаючи медичні  
препарати по декілька разів 
на день. Хворі 2-го типу по-
винні приймати пігулки, які 
понижують цукор та за ре-
цептом лікаря, якщо треба, 
колоти інсулін. А хворі 1-го 
типу обов’язково повинні ро-
бити уколи інсуліну.  Також 
лікарі зазначають факти, які 
знижують ризик захворюван-
ня. На мою думку, це перший 
крок до вирішення проблеми 
— озвучити її та сприяти за-
побіганню. 
Профілактичні засоби, яких 
треба дотримуватись:

1. Слідкувати за масою тіла.
2. Контроль артеріального та 
ліпідного обміну.
3. Правильне дієтичне харчу-
вання з мінімальною кількі-
стю вуглеводів та жирів, які 
швидко засвоюються.
4. Додати до щоденного роз-
порядку дня фізичне наванта-
ження. 
5. Здавати аналізи двічі на 
рік.
На превеликий жаль, ця хво-

роба з кожним роком все 
молодіє. Дуже багато дітей 
страждають на цукровий ді-
абет 1 та 2 типу, не можуть 
вчитись, розважатись і зага-
лом жити як звичайні малю-
ки. Вчителі та вихователі по-
винні бути готові до того, що 
в класі або групі будуть на-
вчатись дітки з особливими 
потребами. Юлія, мати двох 
дітей (молодша Ірина хворіє 
на цукровий діабет),  поділи-
лась  історію свого «нового» 
життя після того, як вони діз-
нались про діагноз, який пе-
ревернув свідомість з ніг на 
голову. 
«Этот диагноз прозвучал как 
приговор. Все, что я знала 
раньше о диабете — это вы-
сокий сахар, инсулин и, со 
временем, смерть. Поэто-
му каждая мама переживает 
сильнейший стресс — страх 
потери ребенка. К сожале-
нию,  в нашем городе, да и в 
стране в общем, нет хорошей 
школы диабета, как в Европе. 
Меня за 2 недели в больнице 

толком ничему не научили и 
психологически не поддер-
жали. Когда мы выписались, 
я училась всему сама с помо-
щью интернета. Потом меня 
добавили в группу в социаль-
ной сети “диамамы Одес-
сы”, где и стали  оказывать         
помощь чужие мне люди, 
которым я безмерно благо-
дарна. Самой принять и по-
нять это невозможно. Жизнь 
не просто изменилась, она 
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 3Розкажемо
перевернулась с ног на го-
лову. Выхода не было. При-
шлось учиться жить заново  
и учить этому ребенка. Я 
считала, много считала, сут-
ками вычисляла формулы. Я 
никогда в жизни столько не 
считала. Я колола маленькие 
пальчики по 10 раз в сутки 
каждые 2 часа. Мне нужно 
было понять, как идет про-
цесс повышения глюкозы, ее 
падение, на какие продукты 
сколько нужно инсулина, вес 
еды. Конечно, сахар никог-
да уже не будет держаться в 
пределах 3.3-5.5 ммоль, но 
все же не постоянно под 20. 
Я не раз ловила себя на том, 
что обращаю внимание на то, 
как другие дети что- то жуют. 
Я представляла,  как у них 
поднимается сахар в крови, 
а их поджелудочная момен-
тально выбрасывает инсулин 

в кровь, он открывает клеточ-
ки во всех органах и глюко-
за попадает в эти клеточки, 
преобразуясь в энергию. Я 
думала, что у меня едет кры-
ша. Потому что то чувство, 
которое испытывала  в эти 
моменты, приравнивала к за-
висти. Ведь у моей девочки 
нет больше этого инсулина, 
нет ключика, который смо-
жет открыть клеточки, от-
крыть. Я реально сходила с 
ума. Не спала, не ела, только 
плакала от бессилия и страха, 
что не справлюсь. Самым тя-
желым было не спать. А как 
можно было спать? Вдруг у 
дочки ночью сахар упадет 
ниже трех. А дальше ниже 
двух. А потом еще ниже. И 

я не услышу судороги или 
пропущу кому, а наутро уже 
не смогу разбудить своего ре-
бенка. Этот страх был самый 
сильный. Самое опасное со-
стояние при диабете — ги-
погликемия (низкий сахар). 
Со временем все больше 
изучая диабет и организм 
своего ребенка, я набиралась 
уверенности и иногда стала 
позволять себе не вставать 
ночью. Обычно диабет тя-
жело управляем, особенно у 
деток.  Эмоции, физические 
нагрузки, изменения в по-
годе, ОРВИ, гормон роста и 
т.д. — все это влияет на дозы 
инсулина. Но я справилась. 
И большинство родителей 
справляются. Привыкают к 
этой новой жизни. Я уже не 
помню, как мы раньше могли 
что - то съесть и не поставить 
на весы, не посчитать угле-

воды. А всего полтора года 
прошло. Моя девочка в 7 лет 
намного мудрее и ответствен-
нее своих сверстников, она 
учится вместе с мамой жить 
с диабетом. 
С ним не нужно бороться. Его 
надо принять и подружиться, 
тогда все понятно и не так 
страшно. Это действительно 
образ жизни. И я верю, что 
моя дочка проживет долгую 
и счастливую жизнь. Обя-
зательно родит мне внуков. 
Ведь все, что отличает ее от 
других, здоровых людей, это 
только уколы инсулина перед 
едой. Главное в диабете — 
это хорошая компенсация. А 
вот смириться с этим навер-
ное все же нереально. Я до 

сих пор иногда задумываюсь, 
почему именно мой ребе-
нок?»
Загалом, порядок та умови 
забезпечення хворих на цу-
кровий діабет лікарськими 
засобами та виробами ме-
дичного призначення регу-
люються розпорядженням 
КМУ «Деякі питання забез-
печення хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну» 
від 05.03.2009 р. № 247-р та 
наказом МОЗ України від 
23.03.2011 р. № 160 «Про 
забезпечення хворих на цу-
кровий діабет лікарськими 
засобами та виробами медич-
ного призначення». Порядок 
ведення реєстру хворих на 
цукровий діабет затвердже-
но наказом МОЗ України від 
28.05.2009 р. № 365. Та чи все 
так добре, як нас запевняють 
закони? І чи справді хворі от-
римують медичні препарати 
безкоштовно? З 10 опитаних 
хворих лише 1 час від часу 
отримує інсулін. Можливо, 
це недоробка органів влади 
чи медичних працівників. 
Проте факт залишається фак-
том. 
«С обеспечением лекарств 
для диабетиков в стране про-
блемы. Знаю, что у взрослых 
совсем все плохо. Но и деткам 
не сильно помогают. Иногда 
случаются перебои с инсули-
ном, и нам приходится самим 
его покупать, что очень за-
тратно. Тест-полоски в этом 

году детям выдали но недо-
статочно, чтобы измерять 
сахар 7 раз в сутки. В 2018 
году эндокринологи говорят, 
что нам еще повезло. Раньше 
не выдавалось ничего. О та-
ком, как шприцы, иглы, мо-
ниторинги, помпы речи и не 
шло. В то время, как в Европе 
всем выдают помпы и с сен-
сором», — повідомляє Юлія. 
Діабет — це те, про що ми 
забули, але воно не щезло. 
Кількість хворих людей, а 
особливо діток, з кожним 
днем збільшується. Лікарі не 
розуміють, чому хвороба на-
стільки швидко поширюється 
у соціумі. Проте я вважаю, 

що про це повинні говорити 
та розповідати. І найменше, 
що ми можемо зробити — це 
реклама, білборди, плакати в 
людних місцях, а особливо в 
поліклініках із правилами на-
дання першої допомоги хво-
рому на цукровий діабет. 
          Кучеренко Анастасія
                (Фото автора)
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Шерлок Холмс, Декстер, 
Доктор Хаус – як багато сері-
алів з незвичними головними 
героями ви дивились? «Я не 
психопат, а високоактивний 
соціопат» - одна з найпопу-
лярніших цитат серіального 
Шерлока, але що вона озна-
чає? 
З 150 людей 87% вважають, 
що знають, хто такі соціопа-
ти, а 52% навіть впевнені, що 
зустрічали хоч одного. Але 
при подальшому спілкуван-
ні з респондентами, з’ясу-
валось, що більшість плутає 
поняття «соціофоб» та «со-
ціопат» або вважає, що соці-
опат – це синонім серійного 
вбивці.
Обережно – перед вами со-
ціопат
Як зрозуміти, що перед вам 
людина з діссоціальним роз-
ладом особистості (соціо-
пат серед непрофесіоналів)? 
Спойлер, ніяк. Ви можете 
мати свої побоювання, але 
доки людина саме не захоче 
вам показати, то ви й гадки 
не матимете. 
Головними ознаками є :
• Тенденція до звинувачення 
інших і постійного виправ-
дання себе.
• Жорстокість, зневага за-
гальновстановленими соці-
альними нормами, аморальна 
й антисоціальна поведінка.
• Відсутність почуття прови-

ни, совісті, невміння робити 
висновки після негативного 
досвіду.
• Агресивність й агресивна 
поведінка.
• Надзвичайна харизма, майс-
три з маніпулювання людьми.
• Сприймання людей лише як 
засіб досягання своіх цілей
(за «Патапсихологією» Зей-
гарника Б.В)
Вони патологічні брехуни 
та маніпулятори. Тому вони 
гарно грають роль, яку для 
себе обирають. У 2013 році 
вийшла книга «Сповідь соці-
опата. Жити, не заглядаючи в 
очі». Вона написана від імені 
дівчини, яка страджає від ді-
ссоціального розладу особи-
стості. 
«В детстве со мной очень хо-
рошо обращались. Я не стала 
убийцей или уголовницей. Я 
ни разу не сидела в тюрьме, 
предпочитая камере увитую 
плющом беседку. Я дипло-
мированный юрист и пре-
подаватель права, типичный 
молодой ученый, регулярно 
печатающий статьи в спе-
циальных журналах. Я жер-
твую на благотворительность 
десять процентов доходов 
и бесплатно преподаю в во-
скресной школе». 
Чи є серед ваших знайомих 
люди, які схожі за описом? 
Спираючись на статистику 
Американської Психіатрич-

ної Ассоціації, приблизно 3 
зі 100 чоловіків та 1 зі 100 
жінок є соціопатами. За своє 
життя ми зустрічаєм більше, 
ніж 100 людей.
Консультація спеціаліста
Психолог, психотерапевт та 
екс-доцент ОНУ    імені 
І. І. Мечнікова, Лариса По-
номаренко допоможе нам де-

тальніше розібратися.
- Чи може терапія допомогти 
при цьому розладі особисто-
сті?
- Може допомогти в рідкіс-
них випадках, коли людина 
усвідомлює, що його імпуль-

си йому заважають та хоче їх 
подолати.  Це складна та три-
вала робота. Мало хто з них 
мотивований, адже проблема 
соціопатів у тому, що вони 
не мають екстернальний ло-
кус контролю та не визнають 
своєї вини. 
— Не маючи почуттів, чи мо-
жуть вони займатися творчіс-
тю ? 
— Цілком так. 
— Що таке соціопатистичні 
нахили, і чи може людина не 
бути повноцінним соціопа-
том?
— Схильність до жорстоко-
сті (наприклад, знущатись 
над тваринами чи бити або 
психологічно гнобити жінку/
чоловіка), а також нехтуван-
ня суспільними нормами зу-
стрічається набагато частіше, 
аніж класична соціопатія. 
Причин безліч, одна з них – 
хворобливе самолюбство та 
інші. 
Подивіться навколо, не впа-

дайте у паніку чи параною.  
Але, якщо поряд з вами є 
токсичні люди, певне не по-
трібно чекати, коли з’ясу-
ється, що вони не ті, кого ви 
знаєте.
               Мединська Ірина

       Розкажемо 4

Aurora

          Хто такі соціопати і як їх малюють?



 5Розкажемо

Ви  дуже активна людина і 
не знаєте, чим себе зайняти? 
Ви колись думали про занят-
тя танцями, але ніяк не нава-
жувались? Тоді це знак від 
мене, швидше втілювати це 
в реальність! Ви не знаєте, в 
яку студію піти, щоб був ре-
зультат? Не знаєте, який вид 
танцювального мистецтва 
обрати? Так давайте розбира-
тися разом!
Почнемо з того, що існує 
чотири види танцювального 
мистецтва: народний, кла-
сичний, сучасний і бальний. 
Кожен з них має безліч тан-
цювальних напрямків і жан-
рів. Всі вони вирізняються 
стилем, манерою викладан-
ня, напрямом музики, під яку 
виконуються танці
Наприклад, класичний та-
нець — це всім відомий ба-
лет. Так як це класика, і вона 
є основою всього, вона дуже 
важко дається. Ті, хто займа-
ються, кажуть, що це «пе-
кельна праця»: виснажливі 
дієти, багатогодинні репети-
ції, розтяжки і робота у «вер-
стата». 
Народний танець — це мож-
ливість познайомитися і ви-
вчити традиції різних країн 
і народів. Цей вид відрізня-
ється музикою і постановкою 
танців від класики: більш 
прості танцювальні рухи, 
простіша хореографія, але 
Вам доведеться витрачатися 
на костюми. 
Бальний танець — найбільш 
граціозний, він зачаровує  

який став одним з видів 
спорту. Це виключно парний 
танець, що завжди цікаво і 
ефектно. Але є мінус: охочих 
танцювати бальні танці дівча-
ток більше, ніж хлопчиків. 
Тому партнера  бажано знай-
ти заздалегідь, чи  дізнатися 
у тренера. Хочеться відзначи-
ти, що бальні танці — дуже 
дорогий вид танцювального 
мистецтва, особливо щодо 
вартості костюмів. При цьо-
му, якщо Ви не плануєте 
виступати і брати участь у 
змаганнях, тоді «удар по га-
манцю» обійде вас стороною.
Сучасний танець – це найпо-
пулярніші клубні та вуличні 
танці, що виконуються під 
модну сучасну музику. Дина-
мічний і непередбачуваний 
вид, який має безліч стилів. 
Розвивають силу і витрива-
лість, перестати соромитися 
і відчувати дискомфорт, від-
критися оточуючим.
В Одесі є безліч студій сучас-
ного танцю, і, напевно, кожен 
рік відкриваються нові студії. 
Наприклад, багаторазові чем-
піони України, Європи і на-
віть світу є ТЦ «Dance studio 
13». 
Як обрати танцювальну 
студію?
У нашому місті дійсно дуже 
багато різних танцювальних 
шкіл та студій. І відрізняє їх 
один від одного, звичайно 
ж, викладацький склад, його 
професіоналізм. Важливо, де 
проводяться заняття, який 
стан залів і роздягалень. Вар-

то звернути увагу на досяг-
нення учнів. Про це можна 
дізнатися, наприклад, у тре-
нерів, за відгуками у соціаль-
них мережах або ж знайти на 
сайті цього танцювального 
центру.
Треба розуміти, що є студії 
танцю муніципальні і при-
ватні. Перші працюють у 
школах і творчих центрах 
— їх в місті-вісім, по дві на 
кожен район. Навчання тан-
цям у таких центрах офіцій-
но безкоштовне, але деякі 
суми необхідно вносити на 
оплату комунальних послуг 
і, при необхідності, купувати 
костюми і повсякденний одяг 
для тренувань. Приватні сту-
дії працюють за комерційни-
ми цінами.
В першу чергу, Ви повин-
ні поставити перед собою 
питання: який результат Ви 
очікуєте від занять танцями?  
Також бажано враховувати 
кількісний вибір танцюваль-
них напрямків студії або 
школи танців. Це для того, 
щоб Ви змогли визначитися 
і обрати для себе найбільш 
відповідний напрямок, який 
буде імпонувати Вам. 
Христина Паламару, є  трене-
ром  «Dance studio 13». Вона 
Чемпіон світу, Європи та 
України. Залюбки спілкуєть-
ся про свою роботу, надихає 
та мотивує. 
Як обрати танцювальний  
напрямок, якщо вже за 18+?
— В такому випадку почина-
ти краще з загальнорозвива-
ючих танцювальних занять. 
Вони допоможуть навчитися  
ритміці, музикальності, най-
простішим руху, поступово 
підготують організм до на-
вантажень, сформують м’язи 
і допоможуть розвинути ко-
ординацію руху. 
Що потрібно знати, коли 
йдеш до студії перший раз?
— Головне, щоб цей вид ді-
яльності був вам  до душі. 
Дуже важливо систематичне 
відвідування занять — тіль-

ки в цьому випадку трену-
вання принесуть вам  бажану 
користь і гарний результат. 
Від Вас потрібно правильно 
налаштуватись на заняття, 
починаючи від дисципліни і 
закінчуючи правильною фор-
мою одягу і завчасним поя-
вою на заняття. У нас в студії 
можна знайти справжніх дру-
зів, які будуть підтримувати 
Вас з першого заняття.
   Чим корисні танці?
— Вони дуже корисні для 
здоров’я. Це добре для м’я-
зів, суглобів та судин. При за-
няттях танцями здійснюється 
правильне навантаження на 
серце. Проблема 21-го сто-
ліття – це сколіоз. Більшість  
мають проблеми з поставою, 
але якщо ви займаєтеся тан-
цями, то ви можете про це 
забути. Танці – найкращий 
спорт, який сприяє розвитку 
гнучкості хребта, його фор-
муванню і вирівнюванню. 
Крім фізичної користі занят-
тя танцями розслаблюють 
і допомагають налагодити 
спілкування, знімають психо-
логічні бар’єри, допомагають  
розвинути музикальність і 
почуття ритму, стимулюють 
фантазію і уяву. Допомага-
ють розвивати відповідаль-
ність і самостійність, почуття 
дисципліни. Заняття танця-
ми   гармонійно розвивають 
зовнішні дані у поєднанні з 
морально-психологічними та 
творчими аспектами.
Що одягати на перше за-
няття?
— Форма одягу повинна бути 
комфортною, яка з легкістю 
тягнеться і не буде Вам за-
трудняти рухи. В першу чер-
гу потрібно мати при собі 
чисте змінне взуття. А також 
не забути гарний настрій та 
бажання вчитися новому.
         Крайник Валерія
                На правах реклами
                   (Фото автора)
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      6          Запитаємо

З розвитком нових технологій 
люди все частіше починають 
шукати своє кохання у вірту-
альному світі. Це роблять як 
жінки, так і чоловіки. Але не 
всі у соціальних мережах чи 
на певних сайтах знайомств 
сидять з метою саме знай-
ти чисте, справжнє кохання.  
Саме там люди часто натра-
пляють на різних шахраїв. У 
сучасному світі є багато схем, 
як обдурити людину, як отри-
мати від неї багато грошей, 
вкрасти майно. Але увагу 
привертають не ось так звані 
«короткочасні схеми», а саме 
ті, які плануються заздалегідь 
та тривають довгий проміжок 
часу. Такі афери планують 
чоловіки, яких називають 
альфонсами.  Альфонс — це 
вже не звичайне англійське 
ім’я, яке давали новонарод-
женим хлопчикам. Зараз так 
називають чоловіків, які зна-
ходяться на повному матері-
альному забезпеченні жінок. 
Олена Любченко: «Альфонс 
— это древнеешая из про-
фесий, просто в мужском 
варианте» (прес-конференція 
для КП в Україні).
Чому чоловіки стають 
альфонсами? 
По-перше, у XXI столітті жін-
ки стають все сильнішими за 
характером. Вони намагають-
ся бути на рівні з чоловіками, 
боряться за свої права, заро-
бляють гроші самі, забезпе-
чують родину. Вони незалеж-
ні, матеріально забезпечені. 
Це вже не тільки жінки, які 
вічно сидять вдома, готують 
борщі та дивляться за дітьми. 
Вони зараз будують кар’єру, 
стають керівниками великих 
фірм. З такими жінками чо-
ловіки почувають себе роз-
слабленими, вони вважають, 
що їм працювати не треба. Їм 
просто так зручно. По-дру-
ге, це все може йти ще з ди-
тинства. Особливо не дуже 
добре, коли про хлопчика 
піклувалася лише мати. Або 

ж мати намагалась заробляти 
більше тата, і всі в сім’ї слу-
хали лише її. Тоді хлопчик 
копіює таку поведінку та шу-
кає в майбутньому собі таку 
ж дружину.  Або ж трапля-
ються такі випадки, коли тато 
не намагається забезпечити 
родину, сидить вдома, нічим 
не займається. Тоді хлопчик 
може копіювати таку пове-
дінку. Також причиною може 
бути матеріальне становище, 
нестача грошей. Але зазви-
чай всі причини через неста-
більне психічне становище 
певного чоловіка.
Яких жінок альфонси оби-
рають як «жертв»? 
Це можуть бути жінки різ-
них вікових категорій. Але 
лише ті, які мають прибут-
кову роботу, чи власний біз-
нес або ж багато нажитого 
майна. Нерідко трапляються 
випадки, коли такі чоловіки 
знаходяться на забезпеченні 
у жінок зрілого віку. Адже 
вони найчастіше бувають са-
мотніми та шукають собі мо-
лодих чоловіків. Оманливим 
є судження щодо того, що 
на гачок альфонса не може 
потрапити молода жінка, на-
приклад, віком від 20 до 25 
років. Якщо у тебе є гроші, 
чи власна будівля, таким афе-
ристам буде байдуже, скільки 
тобі років. 
Наталя, 23 роки, «жертва» 
альфонса: «Спочатку все 
було як у казці, він засипав 
мене компліментами, влаш-
товував такі шикарні по-
бачення, що у мене навіть 
«зносило дах». Я почувала 
себе коханою жінкою. Після 
попередніх стосунків впала в 
жахливу депресію, мене ки-
нув хлопець. А тут розцвіла. 
Ми зустрічались 2 роки, він 
був без роботи, але постійно 
типу її шукав. Я платила за 
все, жили в моїй комуналь-
ній кімнаті, й не помітила, як 
йому вдалося вмовити мене 
прописати його. Потім кімна-

ту продали, адже виявилось, 
що у нього якісь великі бор-
ги. А через деякий час мені 
подзвонили і сказали що за-
кінчується термін, за який 
можна було викупити мою 
машину з ломбарду… Я про 
це навіть не знала. І він зник, 
ось так, просто. Я залиши-
лась ні з чим. Живу в бабусі, 
тяжко працюю, залишилась 
без машини, кімнати і багато 
чого іншого. Веселі два роки 
життя, коли я втратила все. 
Заплатила за кохання». 
Така ситуація доводить те, 
що жертвами альфонсів ча-
сто стають слабохарактерні 
жінки, або з депресією, чи 
розчаровані у коханні. Або ж 
ті, кому здається, що їх ніхто 
не розуміє. Також часто саме 
жінки використовують таких 
чоловіків, задля того, щоб 
стати мамою. 
У зв’язку з порушеною про-
блемою, я вирішила опитати 
жінок віком від 18 до 56 ро-
ків. І поставити їм такі пи-
тання: 
1) Як ви вважаєте, чи можете 
потрапити саме ви на гачок 
альфонса?
2) Як ви розрізняєте альфон-
са від звичайного залицяль-
ника? І чи можете ви взагалі 
відрізнити?
Наталія, 46 років. Якби я 
була не заміжня в такому віці 
і хотіла сильно вийти заміж, 
легких грошей, які вони обі-
цяють. І якби я не самореа-
лізувалась у житті, могла б 
потрапити на таку «дешеву 
рибку». Я можу відрізнити 
таких чоловіків. Вони дуже 
багато розповідають, які 
вони багаті і успішні, що ку-
плять квартиру, влаштуються 
на стабільну, прибуткову ро-
боту. Я зустрічала у своєму 
житті таких чоловіків. Мені 
досить було дізнатись трохи 
про нього, як я говорила хто 
він такий, і що має на меті.
Юлія, 24 роки. Я б з легкі-
стю могла потрапити на гачок 

альфонса. Вони вміють гарно 
говорити і професійно мані-
пулювати жінкою, на те вони 
і альфонси. Я б не змогла ві-
дразу розрізнити, де альфонс, 
а де звичайний залицяльник. 
Можливо, з часом я б зрозу-
міла, хто є хто. По їх жебраць-
кій поведінці буде видно, але 
не спочатку. Альфонс дуже 
хизується своїми грошима, а 
потім потихеньку відступає. 
Типу, ми сьогодні не зустрі-
немось, бо немає грошей, але 
я дуже хочу тебе побачити. І 
ти береш свої гроші, платиш 
за вас двох, і ти щаслива, але 
до певного моменту.
Марія, 18 років. Я вважаю, 
що кожна жінка може по-
трапити на альфонса. За зо-
внішніми критеріями його 
не відрізниш від звичайного 
чоловіка. На першому поба-
ченні він не скаже тобі, щоб 
заплатила за нього. Має про-
йти певний час і можливо для 
того, щоб у дівчини з’явились 
почуття.
Які характерні риси для 
альфонса? 
1) Деякі жінки вважають, 
що альфонси обов’язково 
мають ідеальний зовнішній 
вигляд, дорогий одяг, при-
ємні парфуми, голлівудську 
зачіску, але це не завжди так. 
Адже альфонс буде підбира-
ти шлях до вашого гаманця 
за допомогою гарних слів. 
2) Іноді такі чоловіки будуть 
спочатку платити за вас, а 
потім будуть начебто забува-
ти гаманець, губити картки, 
забувати від них пароль або 
ж просто говорити, що він 
заплатить за вас наступного 
разу. «Классический приём 
альфонса, когда он сначала 
пускает пыль в глаза за счёт 
накоплений, оставшихся от 
предыдущей дамы, а потом у 
него начинают резко пропа-
дать деньги…», - розповідає 
Олена Любченко.
3) Якщо йому вдалось по-
будувати «кохання», такі 
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відносини будуть дуже 
швидкоплинними. Він буде 
наштовхувати вас на одру-
ження, буде доброзичливим, 
ввічливим.
4) Він постійно скаржиться 
на свій матеріальний стан, 
на стан здоров’я, розповідає, 
яке ж у нього важке життя, 
як йому не щастило з іншими 
жінками. І в цей момент буде 
говорити за ваші найкращі 
сторони.
5) Альфонс вічно знаходить-
ся у пошуках роботи. Нема 
постійного місця роботи. А 
підприємств, на яких працю-
вав постійно, ніби закрива-

лись чи ставали банкрутами. 
Або ж розповідає, що його 
не беруть чи звільняють без 
причини. Цим вони давлять 
на жалість.
6) Про минулі відносини не 
чути він нього не слова. Це 
велика таємниця. Вони ніко-
ли про них не розповідають.
7) Ніколи не познайомить 
свою жінку з родичами, і зна-
йомства навіть з її батьками 
буде уникати. Адже хтось 
може його викрити.
8) Постійно просить, позичає 
гроші, говорить що віддасть 
з відсотками. Бере постійні 
кредити, але не на себе, а на 

жінку. У ломбарді він взагалі 
постійний відвідувач.
Дмитрій Асатров, психо-
лог: «Иногда женщина по-
падается на удочку своих же 
страхов. Она думает, что не-
достаточно красива, что оди-
ночество – ёё карма. И так да-
лее. В таких случаях внутри 
неё возникают «дырочки». 
Сквозь них вытекает женская 
энергия, которую выраба-
тывает и накапливает в себе 
жинщина. На эту энергию 
— подобно акулам, идущим 
на запах крови, — стекаются 
разные нежелательные «эле-
менты». Особая категория та-

ких «паразитов» - альфонсы. 
Они присасываются к одной 
из таких «дырочек», и отка-
чивают своё».
Тому, не треба себе недооці-
нювати. Від зустрічі й відно-
син з альфонсом ніхто не за-
страхований. Просто менше 
слухайте те, що хочете почу-
ти, а більше підключайте свій 
здоровий глузд, і тоді спокій-
но та впевнено можете знай-
ти своє справжнє кохання.
 
 Пономаренко Олександра
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Як відомо в Україні на сьо-
годнішній день діють 4 атом-
ні станції. Атомна енергетика 
— досить прогресивна галузь 
економіки нашої країни, яка 
приносить чималий прибу-
ток. По кількості енергетич-
них реакторів ми займаємо 
десяте місце в світі та п’яте 
в Європі, що свідчить про 
досить високий рівень роз-
витку у цій сфері. Але не слід 
забувати, яка руйнівна сила 
ховається за стінами АЕС. 
І щоб вона не вийшла з під 
контролю, хтось має за нею 
слідкувати. Чи відомо Вам, 
хто саме відповідає за безпе-
ку на атомних станціях Укра-
їни? Нам вдалося поспілку-
ватися з Шолудько Андрієм 
Петровичем, який працює  в 
національній атомній енерго-
генеруючій компанії «Енер-
гоатом» інженером першої 

категорії відділу теплотех-
нічних процесів і аварійних 
режимів науково-технічної 
підтримки в місті Одесса.
— Андрію Петровичу, роз-
кажіть, чим саме займаєть-
ся ваша компанія?
Ми перш за все займаємося 
аналізом безпеки енергобло-
ків АЕС, продовженням тер-
міну їх експлуатації, впро-
вадженням нової техніки та 
технологій, удосконаленням 
водно-хімічних режимів, тех-
нологій водопостачання, охо-
лодження, водопідготовки, а 
також удосконаленням сис-
тем управління та підвищен-
ням культури безпеки.
— На даний момент, чому 
приділяється уваги най-
більше?
На даний момент проходить 
переоцінка безпеки атомних 
станцій України з урахуван-
ням уроків аварії на АЕС 
«Фукусіма» в Японії. Цунамі, 
яке там сталося, призвело до 
знеструмлення всієї атомної 
станції та затоплення ава-
рійних джерел електрожив-
лення, в результаті чого ста-
лася аварія. Після цієї аварії 
у світі підвищилися вимоги 
до рівня безпеки. Україна 
добровільно приєдналася до 
ініціативи країн ЄС і провела 
позачерговий аналіз впливу 
на АЕС України зовнішніх 

природних катастроф та ін-
ших непроектних факторів, 
що можуть призвести до важ-
ких аварій.
— Але ж для наших атом-
них станцій така загроза як 
цунамі неможлива?
Так, такі події як цунамі в 
Україні ніяк не можуть при-
вести до аварії на україн-
ських АЕС, адже наші енер-
гоблоки були побудовані 
далеко від морів та океанів, 
а також в місцях з низькою 
сейсмічною активністю. Але 
існує ряд інших небезпечних 
факторів. Наприклад, зливові 
дощі, повінь, землетрус і таке 
інше.
— Тож до яких заходів Ви 
вдалися щодо проведеного 
аналізу?
За результатами аналізів були 
розроблені додаткові захо-
ди, спрямовані на запобіган-
ня або недопущення аварій. 
Вони мають на меті модер-
нізацію старого обладнання 
і впровадження додаткових 
нових систем. До того ж 
наша компанія тісно співпра-
цює з європейськими компа-
ніями та АЕС.
— Як відбувається Ваша 
співпраця з європейськими 
компаніями?
Загалом в рамках бенчмар-
кінг (обмін досвіду) візиту, 
наші фахівці отримують дос-

від від зарубіжних фахівців, 
мають можливість ділиться 
нашими досягненнями та 
розробками. Наша компанія 
спільно з країнами ЄС займа-
ється поліпшенням систем 
безпеки, що в свою чергу 
підвищує рівень безпеки і по-
довжує період безаварійної 
роботи енергоблоків.
— На останок розкажіть 
нам про те, які проекти 
ви плануєте реалізувати в 
майбутньому?
На сьогоднішній день в ком-
панії реалізується 11 інвес-
тиційних проектів загальною 
затвердженою вартістю 64 
мільярдів гривень. Серед них 
зокрема: створення комп-
лексів з переробки твердих 
радіоактивних відходів, бу-
дівництво централізованого 
сховища відпрацьованого 
ядерного палива та будівниц-
тво навчально-тренувального 
центру та ще багато іншого. 
Крім того, наші фахівці пра-
цюють над продовженням 
терміну експлуатації укра-
їнських енергоблоків. Ми 
не стоїмо на місті, постійно 
робимо якісь кроки вперед. 
Навчаємося чомусь новому, 
обмінюємося досвідом та 
прагнемо до нових відкрит-
тів. 
               Корнієнко Юлія
                     (Фото автора)

Інтерв’ю з працівником компанії «Енергоатом»



Ці листи присвячені усім, хто 
має відношення до світової 
естради. Співаки, компози-
тори, продюсери, режисери, 
ці послання для вас. Одразу 
хочу зауважити, що все ниж-
че сказане — це особисто моя 
суб’єктивна думка і я не маю 
на меті переконати усіх у сво-
їй правоті. Я пишу ці листи 
від імені звичайної людини, 
що кожного дня є, так зва-
ним, споживачем медіа про-
дуктів. Отже, почнемо.
Про зміст пісень та їх му-
зичне оформлення 
Шановна Бейонсе, Адель та 
інші зарубіжні виконавці, 
до вас претензій немає, бо 
не кожен досконало володіє 
англійською мовою і не ро-
зуміє змісту багатьох пісень. 
А от щодо російсько та укра-
їнськомовних виконавців є 
декілька питань. Особливо 
до тих, чиї приспіви скла-
даються з одного-двох слів. 
Не будемо далеко ходити і 
переглянемо перші позиції 
хіт-парадів: Матранг «Меду-
за, медуза, мы друзья» (для 
тих, хто не зрозумів, це весь 
приспів), далі Ольга Бузова 
«Мало половин, мало мало 
половин», Мозгі «Танцуй 
тётя а тя тя». Я чудово розу-
мію, що світ змінюється і не-
можливо чинити опір новим 
тенденціям. В кожній музич-
ній епосі знаходились люди, 
які так само, як і я обурюва-

лись на тодішніх співаків, але 
мені здається чим далі, тим 
гірше.
Про плагіат
Беремо приклад із наймасш-
табнішого вокального шоу 
світу «Євробачення 2018». 
Щойно після оголошення пе-
реможниці інтернет букваль-
но вибухнув від критичних 
коментарів щодо ізраїльської 
співачки Нетти. Наголошу-
валось на тому, що мотив 
пісні «Toy» є плагіатом пісні 
«Seven Nation Army» групи 
The White Stripes. І дійсно 
це добре чутно. Упс, Нет-
то, щось так собі перемога 
вийшла. Наступний чудовий 
приклад — пісня співачки 
NK «Это моя ночь», мотив 
якої надзвичайно схожий на 
пісню «Something just like 
this» групи Coldplay. Зрозу-
міло, що існує лише сім нот і 
вже тяжко вигадати щось кар-
динально нове. Але шановні 
артисти, якщо ви дійсно пре-
тендуєте на звання «зірки», 
будьте унікальними, щоб ні 
в кого не виникало сумнівів 
щодо вашого таланту.
 Про сольні концерти
Сьогодні відвідати концерт 
будь-якого виконавця — не-
абияка розкіш. Ціни від 350 
до 5000 грн. Дивлячись на ці 
ціни, одразу виникає думка: 
«Ой, краще дома у навуш-
никах послухаю». Але все ж 
таки велика кількість людей 

обожнює концерти за атмос-
феру і змогу побачити, по-
чути кумира без фонограми. 
На жаль, тут чекає великий 
облом. 
Наводжу особистий приклад 
— найпопулярніший україн-
ський гурт «Время и Стекло».  
Цього літа мені з подругою 
захотілося відпочити і схо-
дити на концерт. По-перше, 
виходу виконавців на сцену 
довелося чекати приблизно 
три години. По-друге, яке 
розчарування нас чекало, 
коли тривалість концерту до-
рівнювала...50 хвилин і біль-
шість пісень звучали під фа-
неру. По-третє, учасник гурту 
Позитив дозволяв собі зі сце-
ни нецензурну лексику та 
вульгарність. Після концерту 
було відчуття образи та роз-
чарування. Шановні, ви так 
усіх фанатів розгубите. Це 
ваша робота, ви отримуєте за 
свої виступи гроші. Тож, будь 
ласка, працюйте як слід, або 
взагалі не виходьте на сцену.
Про кліпи та українські му-
зичні канали
Хтось може одразу, не заду-
муючись, згадати кліп без 
оголених дівчат? Дизлайк 
дизайнерам та костюмерам. 
У вас виконавці голі у кадрі. 
Нагадую, що мова не йде про 

абсолютно всіх артистів, але 
таких переважна більшість. 
Про розумове навантаження 
змісту кліпів...навіть не знаю 
з чого почати. Пафосний по-
гляд у камеру, незграбні рухи, 
незрозуміла локація і багато 
комп’юрних спецефектів — 
вуаля! Кліп готовий! 
Наступний турбуючий мене 
пункт — це величезна кіль-
кість латиноамериканських 
виконавців. Чому майже кож-
ного разу, вмикаючи М1, я 
бачу кліпи Енріке Іглесіаса? 
Невже такий контент дійсно 
має великий попит? Або сво-
їх вітчизняних зірок соромно 
людям показувати?
Отже, усі ми знаємо, що в 
шоу-бізі достатньо артистів, 
якими варто пишатися. Це ле-
генди, пісні яких стали класи-
кою. Але саме ви, працівники 
шоу-бізу, виховуєте смаки 
кожного покоління. Будь ла-
ска, намагайтесь зробити так, 
щоб мені не було соромно 
увімкнути дітям пісні своєї 
молодості. Адже, музика — 
це така важлива та невд’ємна 
частина нашого життя.
                     
                     Голда Олена
(Фото з відкритих джерел)
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Бережливе ставлення до при-
роди завжди було і буде ак-
туальною темою у кожному 
куточку земної кулі. Кожна 
людина бажає жити у при-
йнятному для неї оточенні, 
ніхто не віддасть перевагу 
життю на смітнику. Тому 
відповідальність за довкілля 
несе людство, яке саме ство-
рює для себе ті чи інші умо-
ви.
На міжнародному рівні пи-
тання екології розглядають-
ся згідно програмі ООН з 
довкілля. Вона спрямована 
на розв’язання світових про-
блем та криз сучасності. У 
нашій країні в цьому руслі 
працює Міністерство екології 
та природних ресурсів Укра-
їни. Його основною функці-
єю є охорона навколишнього 
середовища та екологічна 
безпека громадян, нагляд за 
виконанням законів стосовно 
довкілля. Міністерство вла-
штовує різного роду заходи: 
прес-конференції, фестива-
лі, акції та навіть змагання. 
Метою є пропаганда усві-
домлення людей важливості 
питання проблем екології, 
звернення уваги небайдужих 
та відповідальних громадян. 
Так нещодавно була проведе-
на акція “Міжнародний день 
чистих берегів”, до якої були 
залучені мешканці Києва.
Але не тільки держава має 

піклуватися про стан довкіл-
ля. Вона повинна створювати 
умови, щоб громадяни могли 
робити усвідомленний вибір 
— перейматися екологією 
чи ні. На данному етапі ми 
маємо можливість утилізації 
ламп та батарейок, однак сор-
тування та переробка сміт-
тя поки що не є доступною 
функцією, а лише запланова-
ною в Україні.
В Одесі вже давно активно 
розгортаються проекти вто-
ричної переробки або ути-
лізації сміття. Тут існують 
фірми, які купують відсор-
тований пластик та скло. 
Також небайдужі активісти 
самостійно встановлюють у 
дворах житлових будинків 
сміттєві баки для сортування 
сміття, яке згодом продають 
на “другоресурси”. Це наби-
рає обертів серед мешкан-
ців міста, проте у невеликих 
масштабах.
Дуже популярною нині є 
тенденція впровадження у 
виробництво еко-матеріалів. 
Так наприклад, у  моду швид-
ко увійшли лляний одяг і ак-
сесуари, текстиль з хлопку, 
в’язані іграшки із органічної 
речовини, посуд із органічно-
го полімера. Створюється усе 
більше доступних умов для 
людей, які наслідують розум-
не споживання і етичне став-
лення до природи.

 Звісно виробники користу-
ються цим і задля наживи по-
зиціонують свій товар як еко. 
Із найрозповсюдженіших об-
манів можна виділити нібито 
паперові склянки для гарячих 
напоїв. Більшість з них не є 
біорозкладними, тому що для 
утримання  рідини склянки-
покривають тонким шаром 
плівки, що ускладює мож-
ливість її розкладання. Щоб 
впевнетися в цьому досить 
виконати простий дослід: 
зробити з картону  ємність, 
налити туди гарячу рідину. 
Те ж саме стосується біороз-
кладних одноразових паке-
тів: для дешевизни їх вироб-

ництва використовують деякі 
види пластику.
Наша редакція пропонує вам 
добірку більш-менш доступ-
них еко-звичок, які допомо-
жуть початківцям у етичному 
використанні і тим, кому це 
просто цікаво:
• багаторазова сумка для про-
дуктів із природних матеріа-
лів;
• багаторазова металева тру-
бочка для напоїв,
• викидати сміття лише у 
сміттєві баки;
• набирати воду в бутилі в 
бюветах або станціях доочи-
щення води;
• вторинна переробка непо-
трібного одягу/взуття/тка-
нин. Речі також можна відда-
ти людям, що це потребують, 
через спеціальні служби;
• розумно використовувати 
газ, воду та електроенергію, 
наприклад, якщо ви не зна-
ходитесь у кімнаті, можна 
вимкнути світло;
• дізнаватися про можливості 
переробки полімерів у вашо-
му місті;
• робіть перші кроки, а інші 
підтягнуться;                                                                                                             
                                                                         
                    Кулеба Вікторія
    (Фото з відкритих джерел)

Обговоримо  9
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                    Екологічна відповідальність



   

У 21 столітті більшість міст 
— це сірі вулиці та нікому не 
примітні будинки. На щастя, 
вуличні митці намагаються 
виправити це, створюючи 
мурали. Мурали і стріт-арт 
в сучасному світі — це не-
замінний і яскравий дизайн 
міст. Вуличне мистецтво в су-
часному світі набирає велику 
популярність. Ним розфарбо-
вують стіни будинків. Вони 
залучають кожен день увагу 
мільйонів людей, і нікого не 
залишать байдужими. Ще де-
кілька років тому в Одесі не 
було жодного муралу, але за-
раз місто буквально перепов-

нене різними арт-об’єктами. 
Саме вони змушують усміх-
нутись не лише одеситів, а 
й туристів. Авторами цих 
витворів мистецтва стали не 
лише українські майстри, а й 
іноземні. Один із найвідомі-
ших муралів, розміщений за 
адресою Французький буль-
вар, 85. Саме він потрапив до 
списку найкращих муралів 
світу у січні 2018 року. Його 
автором є американський 
художник іспанського похо-
дження — Ернесто Мараньє. 
Як сказав сам автор, його тво-
ріння символізує баланс двох 
стихій, саме тому голова ніби 

поділена на дві частини. 
Потрібно відмітити, що з 
плином часу, на вулицях з’яв-
ляється все більше і більше 
яскравих муралів. Так у цен-
трі міста (вул. Буніна) напри-
кінці літа було створено нову 
«картину», яка нагадує нам 
про те, що ми несемо відпові-

дальність за тих, кого приру-
чили. Також міська прикраса 
з’явилась і на будинку в ра-
йоні 7 кілометра, що має наз-
ву «Близькі мрії». Її автором 
стала українська художниця 
Анастасія Білоус.
                           Груша Яна
(Фото з відкритих джерел)
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                 Мандри сонячною Португалією
Наша подорож Португа-
лією розпочинається тут, 
на узбережжі Атлантич-
ного океану, у мальов-
ничому туристичному 

містечку Сан-Педро.  Це 
місто знаходиться на 
Південному узбережжі 
Португалії, де відкрива-
ється дивовижний вид 

на океан. Також, багато 
іноземців віддають пере-
вагу придбанню житла 
саме тут, але заміських 
будинків португальців 

тут не менше.

Фото автора



Aurora

У місті Сан-Педро можна по-
бачити величезну кількість 
кафе та ресторанів уздовж 
узбережжя. Тут дуже багато 
красивих будинків, які вра-
жають своєю вишуканістю і 

затишком водночас. Пляжи 
у цьому містечку дуже чисті, 
пісок майже білий, незважа-
ючи на велику кільксть від-
почиваючих людей. Їжа тут, 
у порівнянні із багатьма ін-

шими містами, здалась мені 
найсмачнішою.
Я не можу назвати Сан-Пе-
дро туристичним містом, це 
більше мальовниче передміс-
тя, куди жителі приїжджають 

на вихідні, щоб насолодитися 
свіжим океаном, ласкавим 
сонцем, смачною їжею і про-
сто відпочити від метушні ве-
ликого міста.

12              Подорожуємо разом з AURORA

Наступною зупинкою нашої 
подорожі стане місто Наза-
ре. Це невеличке, але дуже 
затишне містечко. Його на-
селення — трохи більше 10 
тисяч жителів.
Це місто знаходиться на уз-
бережжі океану і відоме тим, 
що тут піднімаються найвищі 
хвилі у світі, які підкорюють 
серфери, а також легендою 

про чудесне спасіння місце-
вого короля Дівою Марією.
Під час прогулянки містом 
Назаре, ти ніби поринаєш у 
атмосферу міста і, на деякий 
час, стаєш його мешканцем.
Щоб дістатись океану, треба 
проходити крізь безліч ву-
зеньких вуличок між житло-
вими будинками, які скрізь 
завішані випраною білизною. 

Усі мешканці спілкуються 
між собою зі своїх балконів, 
не забуваючи посміхнути-
сь тобі і побажати гарного 
дня. Кожен вхід у квартиру 
по-своєму особливий. Ти 
проходиш крізь безліч міні-
атюрних дверей, які можна 
розглядати годинами.
Особисто для мене, місто На-
заре стало своєрідною душею 

Португалії, благородною 
і пристрасною. Тут немає 
міського гаміру і потоку ту-
ристів, проте тут є той самий 
колорит і атмосферність, за 
яку це місто варто відвідати.
                                                                                                                                                      
                      Самелюк Юлія


