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             2      Розкажемо

Фільм розповідає про життя 
Фредді Мерк’юрі, його бать-
ків, близьке оточення, небез-
печних зв’язках і взаємосто-
сунки з іншими учасниками 
рок-гурту Queen. Одразу хочу 
зауважити, що фільм «Бо-
гемська рапсодія» — це не 
спроба копання у «брудній 
білизні» головного героя, 
хоча теми алкоголю, нарко-
тиків та бісексуальності все 
ж таки підіймаються. Однак 
акценти у фільмі розставлен-
ні на іншому, що зробило пе-
регляд особливо цікавим — 
це проблема пошуку самого 
себе у найбільш комфортній 
сфері та, звичайно, кохання. 
Яким було становлення ле-
гендарного гурту Queen? З 
чим стикався Фредді і гурт до 
здобуття всесвітньої слави? 
Як музиканти справлялися із 
натиском «зоряної хвороби»? 
Всі стандартні елементи ба-
йопіка (біографічний жанр 
кінематографу) відображені у 
даному фільмі — від перших 
кроків на сценах дешевих 
клубів до концертів перед 
мільйонами.
Але у сценарії кінострічки 
присутні деякі моменти, що 
не відповідають реальності. 
Факти з фільму «Богемська 
рапсодія», які виявилися не-
правдою:
Знайомство Фредді Мерк’юрі 

з групою. У фільмі головний 
герой знайомиться із музи-
кантами групи Smile (перша 
назва групи Queen) після кон-
церту. Їх вокаліст Тім Стаф-
фел вирішує піти з групи і 
Фредді пропонує себе на його 
місце. Насправді Мерк’юрі 
і Стаффел були друзями та 
сусідами по кімнаті, що свід-
чить про те, що знайомство 
із групою відбулося набагато 
раніше.
Мерк’юрі та його соль-
на кар’єра. На кіноекранах 
нам показують, що підписа-
ний контракт щодо сольної 
кар’єри Фредді стає причи-
ною конфлікту в колективі. У 
реальності кожен з учасників 
групи здійснювали сольні 
проекти, а Мерк’юрі почав 
працювати над самостійною 
кар’єрою протягом одного 
року, під час тимчасової пау-
зи у гастролях гурту.
Розпад гурту. Наступна важ-
лива різниця полягає між ре-
альністю і фільмом у тому, 
що Queen ніколи не розпа-
далися, як це зображується 
в «Богемській рапсодії». У 
фільмі Фредді підписує соль-
ний контракт на 4 млн дола-
рів, не попереджуючи про це 
гурт, що викликає конфлікт. 
Насправді ентузіазм учасни-
ків гурту до спільних висту-
пів згасає у 1983 році, після 

10 років гастролей, тому вони 
вирішують зробити паузу. Та 
незабаром знову збираються 
разом і працюють над новим 
альбомом.
Страшна хвороба. У фільмі 
Фредді зізнається групі, що у 
нього ВІЛ перед благодійним 
концертом Live Aid в липні 
1985-го року. Ця вигадана іс-
торія покликана додати біль-
ше емоцій у фіналі фільму. 
Але, з біографії виконавця 
відомо, що він дізнався про 
свій діагноз роком пізніше. 
Хоча навіть після цього ще 
декілька років нікому про це 
не розповідав, а зізнався про 
хворобу публічно лише 23 
листопада 1991 року, за день 
до смерті. «Я ніколи не бачив, 
щоб кіно так грубо спотво-
рюю факти. Ніби сценаристи 
хотіли покарати Мерк’юрі», 
— написав кінокритик Майкл 
Райан. «Трагічна смерть від 
ВІЛ стала вирішальним мо-

ментом кампанії інформу-
вання про захворювання на 
початку 90-х. А попереднім 
числом зв’язувати хворобу із 
благодійним концертом Live 
Aid —  недбало і жорстоко», 
— додав він.
Особисте життя. В «Богем-
ській рапсодії» Мерк’юрі 
зустрічає свою дівчину Мері 
Остін в день, коли він приєд-
нався до групи Smile у 1970 
році. Але відомо, що він заці-
кавився дівчиною після того, 
як став фронтменом. Також 
у фільмі відтворюється істо-
рія зустрічі Мерк’юрі з його 
бойфрендом Джимі Хатто-
ном, де той виявляється офі-
ціантом на вечірці, що орга-
нізував співак. Але насправді 
вони зустрілися в нічному 
клубі у 80-х, коли Фредді вже 
був всесвітньо відомим. 
Так, наявні деякі невідпо-
відності подій, але їх при-
сутність мала своє значення 
— фільм потребував переста-
новки фактів, щоб у певних 
моментах надавати необхідну 
драматичність. Будь-яким не-
долікам не вдалося відволік-
ти глядачів від історії. Адже 
чи міг хто-небудь уявити, що 
провінційний хлопець із дуже 
своєрідною зовнішністю 
зможе досягти надзвичайно 
амбіційної мети? Що вони 
будуть мріяти опинитися на 
концерті з його участю? Що 
люди будуть підспівувати, 
танцювати і плакати від ща-
стя?... А він зміг, і я повірила 
у те, що побачила на екрані.
                          Голда Олена
   (Фото з відкритих джерел)

Aurora
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Майже кожна людина у своє-
му житті ставала чи жертвою, 
чи очевидцем так званого бу-
лінгу. Але кожен другий не 
розуміє, що це і не знає, як з 
цим боротися. Тому це нова 
проблема суспільства.
Адвокат Дробинова Інга та 
психотерапевт, психолог 
Аліса Ондо Агне розглянули 
проблему з психологічної та 
юридичної сторони, розпові-
ли про шляхи вирішення та 
запобігання.
1) Що таке булінг?
Булінг — (від англ. вully — 
хуліган, забіяка, насильник) 
— психологічний терор, 
побиття, цькування одні-
єї людини іншою. Дії менш 
радикальні - обзивання, не-
пристойні жарти, плітки — 
називають моббінгом.  Це 
проблема сучасності, адже в 
радянські часи це все прихо-
вувалось і створювалась кар-
тинка рівності людей. 
2) Ознаки:
— Нерівність сили агресора 
та жертви.
Починає цькування одна лю-
дина, а потім підтягує інших. 
Тобто вони тиснуть натов-
пом.
— Повторюваність насилля
Як правило, булінг —  це ба-
гаторазове насилля. А кінце-
вою метою буде дотиснути 
жертву.
— Гостра емоційна реакція
Якщо ви реагуєте гостро, 
якщо вам хочеться плакати, 
це навпаки заохочує до цьку-
вання насильника.
3) Причини (за результатами 
опитування 2016 року, пове

деними UNICEF).
52% потерпають —  через 
зовнішність, 7% — через 
стать (найчастіше це дівчата), 
5% — через етнічну прина-
лежність, 5% — через нетра-
диційну орієнтацію.
  Психологічні аспекти 
4) «Група ризику».
— Незвичайні, діти, що від-
різняються. Це можуть бути, 
як фізичні, так і психологічні 
відмінності (колір волосся, 
криві ноги і т.д).
— Чутливі діти (наприклад 
ті, хто може в будь-який мо-
мент заплакати, чи «вибухну-
ти» нервово. Тому що у кож-
ної людини різний больовий 
поріг. 
— «Слабкі» діти, фізично (ті, 
що мають зайву вагу, або ж 
дуже худі).
— «Новачки» (ті, які щойно 
з’явились у школі і не всти-
гли завоювати довіру).
— З дозволу дорослих (при-
кладом слугує те, коли вчи-
тель цькує учня на очах у 
всього класу, і далі ці цьку-
вання продовжуються уже з 
боку однолітків. Тобто стар-
ша за віком людина подає 
негативний приклад молод-
шим).
5) «Група ризику» (зворотна 
сторона, ті, хто булять).
— Діти, які живуть без забо-
рон, яким все дозволено.
— Діти, які не відчувають 
повагу від дорослих. За допо-
могою булінгу намагаються 
привернути до себе увагу.
— Які бачать агресію, як нор-
му поведінки.
       Юридичні аспекти

1) Права дитини, коли на-
явна бездіяльність зі сторо-
ни батьків та вчителів.
— Противитись неналежно-
му виконанню батьками їх 
обов’язків.
— Звернутися у відповідні 
ограни, щоб забезпечили за-
хист прав та інтересів дити-
ни. Це можуть бути соціальні 
служби, поліція. Але найпер-
ше — це має бути звернення 
до директора школи, психо-
лога.
— Будь-яка дитина, якщо ж 
зіштовхується з бездіяльніс-
тю зі сторони батьків може 
звернутись до суду (діти від 
14 років). Але найчастіше 
діти про це навіть подумати 
не можуть. Тому їм про це 
треба розповідати, пояснюва-
ти на заняттях із правознав-
ства.
2) Що робити?
— Озброюйте більшість, що 
мовчить. Зазвичай у класах 
є двоє насильників, декілька 
жертв, а інші — це більшість, 
що мовчить та просто спосте-
рігає зі сторони. Тому нама-
гайтесь налаштувати ось цю 
більшість, щоб вони не мов-
чали, заступались за жертву 
булінгу та розповідали все 
вчителям.
— Вимагайте інтенсивних 
дій від керівництва школи. 
Обов’язково пишіть заяву, 
якщо треба — декілька заяв. 
Якщо немає ніяких зрушень 
дзвоніть на гарячу лінію, пи-
шіть відгуки, звертайтесь до 
журналістів. 
— Не дозволяйте дорослим 
цькувати ваших дітей. На-
віть вчителям та тренерам. 
Пам’ятайте, якщо діти будуть 
відчувати вашу підтримку та 
захист, їм буде простіше пе-
ренести травму від булінгу.
3) Поради батькам
— Змінюємо сюжет. Нама-
гайтесь відволікати увагу ди-
тини,  звертайтесь за допомо-
гою до психолога.
— Слабкість як прихована 
сила. Поговоріть відкрито, 

нехай дитина розкаже про 
свої недоліки, а ви знайдіть в 
цьому плюси, підтримайте її.
— Разом простіше. Ідіть 
обов’язково на засідання 
суду, до директора школи, 
до поліції разом з донькою 
чи сином. Так вони будуть 
відчувати себе захищеними, 
нічого не боятись, сміливо 
відповідати.
— Збираємо своїх лицарів 
Круглого столу. Наводимо 
приклади людей, їх життє-
вих історії, які дуже схожі. 
— Шукаємо однодумців. Іс-
нує дуже багато зібрань, осо-
бливо у соціальних мережах, 
в яких люди діляться своїми 
власними прикладами такого 
насилля, підтримують один 
одного, дають поради.
— Ретельно підбираємо сло-
ва.
4) Відповідальність за будь-
яку бездіяльність
— Передача дитини іншій 
особі. Це завжди будуть 
близькі родичі.
— Позбавлення батьківських 
прав. 
— Відбирання дитини у бать-
ків без позбавлення батьків-
ських прав.
— Відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди влас-
ній дитині.
— Кримінальна (ст. 166 ККУ) 
і адміністративна  відпові-
дальність (ст. 184 КУпАП).
Дробинова Інга радить, щоб 
справа про насилля не до-
ходила до суду, адже це за-
звичай довгий процес, який 
тягнеться роками. Краще 
звернутись до хорошого пси-
холога та пройти повний курс 
реабілітації. Зазвичай з пси-
хологом повинен працювати 
як насильник, так і жертва 
булінгу. «Якщо ми можемо 
робити щось тут і зараз, то 
давайте робити, тому що сьо-
годні це не наша дитина, а 
завтра — наша», — зазначає 
Аліса Ондо Агне.
 Пономаренко Олександра
                 (Фото автора)

Aurora
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Напевно кожна людина хоча 
б раз в житті поринала у над-
звичайний світ супергероїв. 
Це те місце, яке заворожує 
та змушує забути про все, 
що відбувається в реальному 

житті. Усі проблеми відходять 
на другий план, адже в цю 
секунду ти думаєш, чим за-
кінчиться неповторна історія 
того чи іншого героя. Всі ці 
яскраві емоції протягом бага-

тьох років дарував батько кі-
новсесвіту MARVEL — Стен 
Лі. Так, батько. Саме його 
перо створило Людину-па-
вука, Фантастичну четвір-
ку, Залізну людину, Тора та 
багатьох інших всесвітньо 
відомих героїв. Стен родив-
ся в 1922 році в Нью-Йорку, 
з 1939  почав працювати ху-
дожником «Таймлі Комікс», 
але на деякий час був змуше-
ний призупинити свою діяль-
ність через призив в армію. 
Саме під час служби драма-
тург створив першого героя – 
Капітана Америку, розробку 
якого активно продовжив піс-
ля закінчення війни. Стен Лі 
з надзвичайною швидкістю 
підкоряв нові висоти і дуже 
швидко став арт-директором. 
В 1961 році «Таймлі Комікс» 
перетворилась в MARVEL, 
після чого світ побачив Тора, 
Залізну Людину, Веном, Фан-
тастичну четвірку, Людей Х, 
Месників та інших. У 80-их 
компанія придбала анімацій-
ну студію, з чого і почалась 
нова ера. Усім відомі супер-
герої почали переміщатись 
зі сторінок коміксів на вели-
кий екран кінотеатрів. Стен 
Лі став продюсером усіх се-
ріалів та фільмів про героїв 
MARVEL. Потрібно зазначи-
ти, що чоловік справді вкла-

дав всього себе у розробку 
даних шедеврів. Усі фільми 
захоплюють фанатів не лише 
якісною зйомкою, а й креа-
тивним підходом до сюжету 
та структури. Так, у кожно-
му фільмі Стен Лі має епі-
зодичну роль, інколи навіть 
без слів. Але така дрібниця 
змушує глядачів посміхнути-
ся при перегляді фільму. Та-
кож відомо, що історії героїв 
часто переплітаються, тому, 
якщо уважно спостерігати, 
можна побачити посилання 
на інші кіно-історії. Звичай-
но, ще одним приємним бо-
нусом є трейлер наступного 
фільму після титрів. 
12 листопада 2018 року закін-
чилась епоха: помер Стен Лі. 
Ця новина кольнула кожного 
цінителя у саме серце. Стен 
прожив справді яскраве жит-
тя та зробив безцінний вклад 
в індустрію кіно та коміксів. 
Для фанатів він назавжди за-
лишиться геніальним продю-
сером, письменником, акто-
ром та сценаристом. Дякуємо 
за все.
                             Груша Яна
    (Фото з відкрити джерел)
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       Одеська філармонія зачаровує студентів

Среди известных организа-
ций Украины, почетное место 
занимает Одесская областная 
филармония. 
Ежегодно она знакомит своих 
зрителей с произведениями 
мировой музыкальной куль-
туры, с яркими творениями 
современной украинской и 
мировой музыкальной сцены. 
Но самое главное - это абоне-
менты. Абонементы, как «го-
рячие пирожки» в Одесской 
областной филармонии.
В интервью директор Одес-
ской областной филармонии 
Зицер Галина Борисовна де-
тально все рассказала об або-
нементах.
—  Какие вы можете предо-
жить абонементы?
— У нас есть абонементы: 
скрипичные, литературные, 
оркестровые камерного ор-
кестра, гитарные, органные. 
Общее число — 20. 
— На какие выступления бе-
рут больше абонементов? 

— Абонементы разлетаются, 
как «горячие пирожки». Это 
экономически выгодно. В 
абономент входит 6 концер-
тов, в течении концертного 
сезона начиная с сентября 
– октября и до июня следую-
щего года. 
— Есть ли у вас выездные 
абонементы, чтобы жители 
других городов смогли как-то 
заказать абонемент? 
— У нас есть такое желание, 
чтобы вывозить все абоне-
менты, где будут заявки. Мы 
этим очень заинтересованы. 
Но пока выезжаем отдельны-
ми концертами. 
—  Как вы думаете, что более 
эффективнее для внимания 
студентов выступлений в фи-
лармонию? 
— Кафедра культурологии 
должна студентов информи-
ровать, но мы готовы органи-
зовывать выездную продажу 
билетов, когда интересные 
мероприятия, мы также го-

товы приглашать студентов 
бесплатно для посещения.  
— Чье выступление самое 
интересное будет для студен-
та, да и для всей молодежи? 
—  Я считаю, что «Чайка» 
— ансамбль украинской 
музыки, песни и танца, более 
западет в душу вашим студен-
там и, в принципе, молодежи 
в целом. Потому что этот ко-
ллектив очень серьезный и 
очень интересный, лучший в 
Украине, за границей он по-
лучил 3 раза Гран-при.
«Чайка» —  ансамбль украин-
ской музыки, песни и танца, 
который сможет заинтересо-
вать любого студента. 
Нашей редакции, посчастли-
вилось познакомиться с за-
мечательным танцором этого 
ансамбля и взять интервью у 
Екатерины Бруненко. 
—  Кем в детстве мечтали 
стать? 
— С раннего детства мечтала 
и знала, что буду артисткой 
балета.
— С раннего детства занима-
лись танцами?
— Танцами занимаюсь с лет 
5 и того выходит 13 лет.
— Почему вы решили связать 
свою жизнь с танцами?
— Жизнь с танцами намно-
го интереснее и ярче! Это 
другая атмосфера! Здесь нет 
ограничений!
— Что для вас самое трудное 
в работе танцора? 
— Выдержка и терпение! 
Иногда мне не хватает этих 
качеств!

— Как ваши родные, друзья 
относятся к вашей профес-
сии, поддерживают в выбо-
ре? 
—  Родители с детства по-
ддерживают меня в моем 
выборе! А друзья рады, что 
их друг-артист балета.
— А если не танцы, то что..? 
—  А если не танцы, то тан-
цы. Хотя, как вариант я бы 
рассмотрела психологию.
— Если спросить Вас о «по-
трясающем месте для высту-
пления», что приходит вам в 
голову?
— Театр Арена ди Верона, 
аналогов этому театру нет во 
всем мире! Уже триста лет на 
этой сцене даются спектакли! 
Потрясающее место!
— Что самое лучшее в про-
фессии танцора в академиче-
ском ансамбле?
— Самое лучшее - это радо-
вать своего зрителя!
—  Какие три вещи мешают 
танцору?
— Чтобы стать хорошим 
танцором, нужно очень тру-
диться над собой, убивать 
себя каждодневной работой 
над собой! И жалость к себе 
— будет очень мешать! Это 
первое! Второе — это так 
называемая «звёздность», 
ведь нет предела совершен-
ству, нам всегда есть к чему 
стремиться и к чему расти! И 
третье —  это неуверенность 
в себе! Именно она тормозит 
и мешает развиваться!
              Фото: dumskaya.net                                                                                  
            Щербина Сніжана
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Що ви знаєте про сучасну 
музичну індустрію? Adele, 
Ed Sheeran і Монатік? А що 
якщо BTS, Black Pink і NCT 
127. Неможливо заперечувати, 
що культура змінюється. Ко-
рейська музика підкорює сві-
тові чарти та збирає мільйони 
переглядів на YouTube. Багато 
в чому айдол* повинні бути 
вдячні фанатам, які популяри-
зують їх музику. Наприклад, 
кавер денс. Люди формуються 
у команди і навіть змагаються 
між собою в цьому напрямку.  
І це відбувається не просто в 
Сеулі або Нью-Йорку, але і в 
нашій рідній Одесі. Одна з та-
ких команд — «Mind Control». 
Всього в ній 7 учасників: Ка-
рина, Хоанг, Вітя, Маша, Вітя 
(далі Пуфік), Макс та Марта. 
Вони представники справжньої 
демократії, у них немає лідера 
та навіть певних «посад» в ко-
манді.  Мені вдалося поспілку-
ватися з кількома учасниками 
про їх подальші творчі плани та 
к-поп кавер денс в Україні.
— Как кто из вас пришел в 
к-поп?  
Карина: Я начала увлекаться 
к-попом с песни G-DRAGON 
— CRAYON. Сначала вообще 
не понимала, что это такое. Я 
тогда смотрела «Сверхъесте-
ственное», угарала по року. А 
потом захожу пересматриваю, 
и думаю, ничего так, надо еще 
что-то посмотреть. 
Хоанг: Я всегда слушал 
к-поп. Даже в утробе у матери 
(смеется). Вообще начал слу-

шать к-поп в классе третьем, 
мой брат тогда слушал еще 
BIGBAND. И я думал, вау, это 
прикольно. 
Витя: Я слушал в школе пару 
корейских песен, но я про 
к-поп тогда вообще-вообще 
ничего не знал. Потом я начал 
смотреть аниме, слушать аме-
риканскую и японскую музыку. 
Хоанг позвал меня в команду, и 
тогда я узнал, что ребята танцу-
ют под к-поп. Где-то после 2 не-
дель тренировок я начал искать 
песни и клипы. Так и подсел.
— Первое ваше выступление 
как команды — как это было?
Х: Наше первое выступление 
было на летнем Unlimited*, мы 
тогда заняли 2 место. Эмоции 
зашкаливали, все нервничали 
— не спали.
К: Пуфик там чуть не умер в 
конце, даже не дышал момен-
тами.
Пуфик: Мы пытались как-то 
хорошо дебютировать и при-
думали целое шоу. Хотелось 
как-то выделиться и привнести 
что-то новое в дэнс каверы, и 
до сих пор хочется. Но команда 
хромает в плане техники.
Х: Спросили же за первое 
выступление, а не почему мы 
выиграли. Эмоции были клас-
сные — такая эйфория, нес-
мотря на то, что мы столкну-
лись с кучей проблем.
П: Да, нас к сожалению, перед 
выступлением покинул один 
участник. Вообще потеряли 
силы что-либо делать, но взяли 
себя в руки и дорабатывали все 

в последний день.
— Когда следующее выступле-
ние?
П: Мы готовимся 26 января 
поехать в Киев. Конкурировать 
с более профессиональными 
командами. Это будет  KUF 
(K-pop Unit Festival) — цель 
выиграть конечно же, но по-
смотрим как будет.
К: Главное хорошо себя пред-
ставить, и показать хороший 
уровень от одесской команды.
— Вы начали снимать клипы 
— зачем? 
К: Привнести что-то новое. Мы 
хотим делать больше, чем про-
сто танцы. У нас достаточно 
творческие люди в коллекти-
ве, которые могут реализовать 
себя в написании сценариев, 
съемки, актерской игры.
— Расскажите какой-то самый 
курьезный, смешной или 
странный случай со съемок.
К: Бабка на Ривьере!
П: Их куча на самом деле.
К : Бабка на Ривьере! В об-
щем, мы танцуем, а сзади нас 
газон. Даже не газон, а просто 
участок неухоженной травы с 
канализационными люками. 
Стоит бабулька, которая кормит 
каких-то невидимых голубей 
хлебом. Тут подходит к Марте 
(участница группы) и говорит, 
что голуби не едят, потому что 
наша музыка громко играет, и 
вообще мы топчем траву. Рас-
сказывала, что она из общества 
защиты природы, и что нам 
нужно оттуда уйти, потому что 
Бог нас накажет. 

— Когда ждать новый клип?
Х: Через месяц, даже где-то в 
районе Нового года.
П: Это будет личный для нас 
клип. Работа даже больше 
для одесского фэндома, чем 
украинского. Многие задаются 
вопросом, почему мы сменили 
название и состав. Будет нем-
ного отсылок, и надеюсь, вы их 
поймете.
— Какие у вас планы для ко-
манды? Вот пройдет год – кем 
вы себя видите?
К: Главное, чтобы никто не 
ушел и не забеременел.
В : Развить одесскую команду 
до очень-очень высокого уров-
ня, и засветиться не только в 
Украине.
К: Мы очень хотим пройти 
украинский отбор и попасть 
на KWF (K-Pop World Festival). 
Представлять нашу страну на 
международной арене, как это 
сейчас делает Level Up. И пока, 
что это единая цель для нас 
всех.
— Кто ваши главные соперни-
ки? 
Х: DXC — очень жесткие. Я 
бы хотел выйти с ними один на 
один.
В: Для меня каждый соперник. 
Все это из-за того, что неко-
торые из нас новички в тан-
цах, но если мы говорим про 
именно разбор танцев - я не 
проиграю никому. Но только 
по самому разбору, я просто это 
делаю очень долго и качествен-
но.
П: Purple line — ван лав. Я счи-
таю, что из Украины — это 
Level up. Они единственные 
прошли на международную 
арену из нашей страны. Из 
участников Unlimited — WSS, 
вроде еще ни разу не прои-
грывали, так что естественно 
они наши конкуренты и, согла-
шусь, они хорошо танцуют.
* «звезда к-поп»
*арт-фестиваль, который про-
водят в Одессе 
                    Мединська Ірина
(Фото з відкритих джерел)
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Послуги ін’єкційних методик, 
а так само пластичної хірургії 
крокують швидкими темпами. 
На сьогодні будь-яка дівчина, 
яка поважає себе, стежить за 
собою, і якщо є якісь вади, йде 
їх виправляти до лікаря. Але, в 
практиці є судові суперечки, які 
безпосередньо пов’язані з ліка-
рями, або ж «псевдолікарем». 
Які просто покалічили частко-
во або ж повністю, змінивши 
життя тієї чи іншої людини. 
Тетяна Максимович — адвокат, 
неодноразово стикалася зі звер-
ненням клієнтів, які постраж-
дали в ході таких процедур. 
Тетяна допоможе не наштовх-
нутися на шахрайств і на ситуа-
ції після яких для нас головним 
буде життя, а не наша краса і 
зовнішня оболонка. Лікарська 

практика, салони краси, а так 
само про тих людей, які нада-
ють даний спектр послуг.
Що потрібно знати, коли ви 
приходите до лікаря?
Ви маєте право поставити йому 
запитання, про те, яка в нього 
освіта. Якщо ж у лікаря або ж 
у людини, який говорить, що 
він лікар, або фахівець і він має 
право надавати дану послугу. 
Або ж просто її надає тому, що 
він так вирішив, пройшовши 
курси медсестер двохмісячні 
або трьохтижневі. Це говорить 
про те, що вам потрібно швид-
ко звідти втекти. Тому що така 
людина не має право надавати 
такий вид послуги. Бо це має 
бути лікар, з вищою медичною 
освітою, який пройшов спеці-
альні курси. А також семінари, 

тренінги, підвищення кваліфі-
кації та у якого є всі необхідні 
сертифікати.
Що конкретно потрібно пере-
вірити?
Ви повинні поцікавитися яки-
ми матеріалами безпосередньо 
користується лікар, звідки бере 
шприци, голки, всілякі ін’єкції 
і так далі. Ви повинні переко-
натися, що перед вами лікар з 
вищою медичною освітою, а не 
просто медсестра. Після цього 
попросити у лікаря сертифіка-
ти, відповідно з якими він ку-
пує ту чи іншу продукцію.
Як переконатися в позитив-
ній практиці цього лікаря?
Як не крути, який би класний і 
красивий салон або кабінет лі-

каря не був, в першу чергу ви 
повинні йти до лікаря, а не на 
красиву картинку. Ви зрозумій-
те, на сьогодні, на просторах ін-
тернету є неймовірна кількість 
шарлатанів. Запитайте у своїх 
знайомих, у близьких і подруг, 
щоб вони вам порекоменду-
вали. Прийдіть на первинну 
консультацію, як правильно у 
хорошого лікаря, вона безко-
штовна. Дізнайтеся які методи-
ки він застосовує, що він може 
вам порадити. І найголовніше, 
після того як ви отримали якіс-
ну послугу, після цього вам лі-
кар повинен видати папірець. 
Це документ, який буде свідчи-
ти про те, який серійний номер 
ін’єкції вам ввели, хто конкрет-
но це зробив, в який час була 
проведена процедура і важлива 
дата.
Для чого це потрібно?

У разі, якщо склалася недобра 
ситуація, якщо щось пішло не 
так і ваш організм не правильно 
сприйняв ту чи іншу ін’єкційну 
методику, або лікар не правиль-
но зробив ті чи інші заходи. 
Можливо пішла алергічна ре-
акція, або вам спотворили об-
личчя або епідерміс шкіри.
Чи можемо ми звернутися до 
суду у такому випадку?
Звичайно, ви маєте право звер-
нутися до суду для того, щоб 
відновити в цій ситуації спра-
ведливість. Як правило, всі 
судові суперечки, які пов’язані 
з лікарською практикою вони 
дуже складні і тривалі. Прово-
диться безліч експертиз. І не 
забувайте про те, що первинні і 

вторинні експертизи проводять 
медики. Рука, як ви знаєте, руку 
миє.
Щоб уникнути цих неприєм-
них ситуацій, чи не принести 
шкоди собі та лікарю, до якого 
ви потрапите, вам необхідно 
всіх цих правил дотримувати-
ся. І навіть якщо складеться си-
туація, при якій вам доведеться 
звернутися в суд, до адвоката, 
папірець, який на перший по-
гляд маленький і незначний — 
це документ, який підтверджує, 
що ви були саме у цього лікаря. 
Будьте пильними, здоров’я зви-
чайно ж понад усе, а потім вже 
краса. Враховуючи, що ми всі 
постійно зайняті, зрозуміло ми 
хочемо бути красивими і зроби-
ти все можливе і неможливе.
               
                Крайник Валерія
       (Фото з відкритих джерел)
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Нік Вуйчич відвідав Одесу 
в рамках світового турне з 
програмою «Життя без кор-
донів». 30 жовтня відбулась 
подія, яка зібрала в Палаці 
Спорту тисячі людей. Всес-
вітньо відомий мотиваційний 
спікер, автор світових бестсе-
лерів, оратор, який надихає 
мільйони людей, виступив 
перед одеситами зі своею іс-
торією життя.
Нік народився з вадами кін-
цівок. Зараз йому 35 років, 

він має кохану дружину і 
чотирьох дітлахів. Вуйчич 
надихає своїми промовами 
світових лідерів, президен-
тів, відомих постатей, а та-
кож кожного, хто потребує 
підтримки. Його запрошують 
і чекають ті, кому потрібна 
сила та мотивація до дій, до 
життя.
З одеситами Нік ділився сво-
їми думками. На сцені він 
не лише розповідав про свій 
життєвий шлях, а й міркував 

над призначенням людини 
у суспільстві, над тим, що є 
щастям і що «помилка є лише 
частиною процесу». 
Зал з захопленням слухав 
оратора, який розбавляв про-
мову жартами, кумедними 
казусами та імітуванням зву-
ків, наприклад, виклик теле-
фону. З щирою любов’ю Нік 
розповідав про сім’ю. Згадав 
про своє навчання і навіть 
про те, як стати спікером 
йому допомагав шкільний 
прибиральник.
У своєму виступі чоловік 
був відвертим і емоційним, 
підіймаючи вагомі соціальні 
питання. Як важливо подола-
ти страх, стати впевненішим, 
більш відкритим, через по-
милки приходити до успіху, 
але понад усе — стати хо-
рошою людиною. «Не треба 
боротися з темрявою, будьте 
світлом», — каже Нік.
«Я знаю про Ніка Вуйчича 
вже давно. Пам’ятаю, нам у 

середній школі класний ке-
рівник розповідала про ньо-
го, як приклад дуже сильної 
особистості. Я з захопленням 
слухала його промови та ін-
терв’ю з його участю. Він 
надихає лише своєю присут-
ністю, йому навіть можна не 
говорити. Але коли він почи-
нає, це змінює думку про все 
в цьому світі», — коментує 
творчість відомого спікера 
студентка Розторгуєва Лю-
бов.
Нік Вуйчич виступає у шко-
лах, університетах, лікарнях, 
державних установах, збирає 
навколо себе велику кількість 
людей. Його завжди слуха-
ють, не пропускаючи жодно-
го слова. У майбутньому він 
збирається створювати нові 
програми та проекти, видава-
ти нові книжки, поширювати 
свої ідеї усе більшій аудито-
рії.
                 Кулеба Вікторія 
  (Фото з відкритих джерел)
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               IT-сфера – що це за вид діяльності?
IT — молода сфера діяль-
ності. В сучасному світі це 
досить затребувана та висо-
кооплачувана професія. Бага-
то хто з нас чув про цей вид 
заробітку, але мало хто знає, 
як це функціонує з середини. 
Пиць Михаїл Васильович, 
працівник IT-компанії розпо-
вів нам багато чого цікавого 
стосовно цієї галузі. 
Як відомо сьогодні бага-
то хто хоче працювати в 
IT-сфері, з чим це пов’язано 
на вашу думку?
— Велика кількість людей в 
Україні хочуть почати пра-
цювати в IT-сфері, тому що 
це більш-менш єдиний спо-
сіб заробити на квартиру чи 
машину. Всі думають, що 
коли потрапляєш туди, перед 
тобою відразу відчиняються 
двері в офіс «Google» і зарп-
лата прямо до небес. Але, на 
жаль це не так. Все почина-
ється з звичайних зарплат 

орієнтовано 400 доларів. 
Що потрібно для того, аби 
стати айтішніком?
— Все, що потрібно, це ба-
зовий рівень англійської та 
якісь технічні навички. Осві-
та взагалі не грає ніякої ролі, 
нікого не цікавить, що ви 
закінчили. Це стосується і 
зовнішнього вигляду. Єдина 
вимога — якісне виконання 
роботи.
В Одесі вдалося реалізува-
ти якісь успішні проекти?
— В Одесі починалось багато 
стартапів, але 90 % з них не 
витримали натиску бізнесу 
або мали недосить напрацьо-
ваний план, чи просто було 
недостатньо досвіду в резуль-
таті чого вони закрилися. Але 
в Одесі є й досить успішні 
стартапи, один з них купили 
за 50 мільйонів доларів.
Для реалізації наших стар-
тапів звертаються по допо-
могу до зарубіжних спеціа-

лістів? 
— Ні, технічної бази у нас 
більше ніж достатньо, ос-
новна проблема — це фінан-
сування. Будь-який стартап, 
який би він божественний не 
був потребує реклами, а для 
цього потрібна велика кіль-
кість грошей. 
Як фінансується IT-сфера, 
чи допомагає держава?
— Держава взагалі не вкла-
дає ніякого внеску в розви-
ток IT-сфери. Вона живе в 
Україні за рахунок зарубіж-
них компаній. Один айтішнік 
приносить в 2-3 рази більше 
податку, ніж звичайна люди-
на, при тому, що навіть в від-
сотковому відношенню  пла-
тить менше.
Чи добре розвинена ця ді-
яльність в нашій країні? 
— Дуже добре, майже всі на-
прями. Але в нас все працює 
по принципу «що працює на 
тому і зупиняємося», тоб-

то, якщо є якісь прогресивні 
умови програмування, які 
можливо в найближчий час 
просто увірвуться в ринок то 
їх не будуть використовувати. 
Тому що дуже боязко до цьо-
го відносяться і вибирають 
те, що вже знайомо.
Наші спеціалісти цінують-
ся в IT-сфері?
— Так цінуються, але це 
завжди питання ціни, спеці-
алісти є всюди, але деяким 
треба більше платити. Це 
залежить від середньої заро-
бітної плати в тій чи іншій 
країні, в Штатах заробляють 
в три рази більше. Але якщо 
взяти по співвідношенню —  
ціна і заробітна плата то ми 
в кращій ситуації, ніж вони, 
але у них є більше соціаль-
них пільг і якість життя там 
краща.
              Корнієнко Юлія



Журналісти більше всіх під-
даються атаки гаджетів, ін-
тернету і соц.мереж. Завжди 
потрібно бути на крок попе-
реду новин і новинок. Але ми  
забуваємо про сьогодення, 
про живе спілкування і будь-
які захоплення.
Захотілося дізнатися біль-
ше про хобі наших студен-
тів-журналістів, що крім нав-
чання їх цікавить і чим вони 
захоплюються.
«Я шалено люблю бігати по 
трасі здоров’я, спускатися до 
моря і слухати шум прибою 
рано вранці. Поки все місто 
спить, я насолоджуюся ти-
шею, свіжим повітрям і от-
римую заряд енергії на весь 
день», — Олександра, 3 курс.
«Моє хобі — це танці, я шале-
но люблю танцювати і навіть 
хотіла вчитися на хореографа 
у Київ, але тяга до журналіс-
тики у мене не менша, тому 
я вирішила поєднувати дві 
улюблені справи», — Катери-
на, 1 курс.
«А готування можна назвати 
хобі? Я обожнюю випічку і 

часто створюю свої рецепти. 
В майбутньому планую ство-
рити свій блог, де буду діли-
тися і з іншими любителями 
готувати», — Марина, 2 курс.
«Мабуть, найкрутіше, що у 

нас є — можливість жити у 
моря, я не знаю, що б мене 
так тішило, якщо не катання 
на велосипеді по трасі здо-
ров’я вранці і ввечері, і так 
само гаряча кава на березі 
моря, під шум хвиль. Також 
я дуже полюбляю ходити на 
прогулянки туди ж з собакою, 
коли холодно і до велосипеда 
руки не доходять», — Ірина, 
1 курс.
«Моє захоплення — це бо-
ротьба, я займаюся змішани-
ми бойовими мистецтвами. Я 
думаю, це дуже корисне хобі 
для хлопця і виховує в ньому 
справжній чоловічий харак-
тер. А також я вступив на 
журфак, щоб  в майбутньому 
поєднати  дві улюблені спра-
ви. Планую бути спортивним 
журналістом і коментатором 
боїв», — Богдан, 2 курс.

«Я не любитель активного 
способу життя, якщо чесно. 
Мені до вподоби лежати в 
ліжку, під ковдрою з улюбле-
ною книгою Агати Крісті, 
пити чай і насолоджувати-
ся затишком і теплом. Кни-
ги — моє все, вдома у мене 
є ціла бібліотека. Я вважаю, 
що саме так людина повин-
на збагачувати свій внутріш-
ній світ, духовність, а також 
грамотність», — Анастасія, 
1 курс.
«У мене кілька хобі, але 
основне — я збираю купю-
ри різних країн. З дитин-
ства люблю подорожувати 
і з батьками побувала вже в 
багатьох країнах. У вільний 
від навчання час переглядаю 
програму «Орел & Решка», а 
так само розвиваю свій блог, 
де розповідаю про свої подо-
рожі», — Ганна, 4 курс.
«Я люблю вирішувати голо-
воломки. Не знаю, для кого 
як, але я вважаю, це своїм 
хобі. Кубик-рубрик — це за-
надто просто, вдома у мене 
ціла полиця усяких дрібни-
чок такого формату. Це ціка-
во, в першу чергу, вони роз-
вивають логіку і напружують 
звивини мозку працювати», 
— Євген, 2 курс.
Провівши невелике   блітц-
опитування серед студентів 
нашого факультету, можна 
зробити висновок, що актив-
ний спосіб життя і будь-які 
захоплення роблять наше 
життя яскравим і цікавим. 
Вони виробляють індивіду-
альність і дають стимул в 
особистому розвитку. Займа-

ючись спортом, ми зміцнює-
мо наше здоров’я. Читаючи 
книги, ми збагачуємось ду-
ховно, спілкуючись один з 
одним живцем, ми ділимося 
нашими емоціями і енергією.
Інтернет, телефони, віртуаль-
не життя поглинають розум 
людей, роблять з нас ледарів. 
Ми не хочемо розвиватися, 
вчитися, відкривати для себе 

щось нове. Звичайною спра-
вою для молодого покоління 
стала — «стрічка в інста-
граммі», яку вони гортають 
добу безперервно. Бути завж-
ди в курсі новин і йти у ногу 
з часом — це прекрасно, але 
потрібно не забувати, що є 
жива реальність і в першу 
чергу ми повинні розвивати-
ся самі, проживати це життя з 
користю для самих себе.
        Стародубець Крістіна
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Подорож —  це захоплення 
життя. Це свобода для душі і 
думок. Це пристрасть для лю-
дини, що пізнає в світі щось 
нове і невидане. Це пригоди 
по незвіданих вулицях, квар-
талах, площам і просто по 
цілому неосяжному місту. 
Це нові культури, традиції і 
люди. 
Про свою історію подорожі 
самостійно за кордон розпо-
віла Унгарова Марина, котра 
вже відвідала три країни: 
Молдову, Болгарію та Руму-
нію.
Унгарова Марина учениця 11 
класу, мріє навчатися в уні-

верситеті імені І. І. Мечнико-
ва та з радістю поділилася з 
нашою газетою своїм досві-
дом та порадами.  
Марина виділила 6 найголов-
ніших пунктів, які повинен 
знати кожен самостійний 
мандрівник. 
1. Фінансовий стан.
«Потрібно бути впевненими, 
що ви здатні подорожувати 
самостійно. Та предбачити, 
що ви зможете це подужати», 
—  пояснює Марина. 
2. Емоційна впевненість.
«Будьте готові залишитися на 
одинці.  Нікого з вами не буде 
24 години на добу. Більшість 

часу вам доведеться розважа-
ти себе самостійно та самим 
шукати рішення у важких си-
туаціях. Будьте готові до екс-
трених дій».
3. Місце проживання. 
«Ви повинні витратити 1-2 
дні на пошуки житла, тому 
що місце має бути приємним, 
але ви подорожуєте і мало 
проводете час вдома. Однак 
цей момент все одно потріб-
но враховувати».
4. Завжди думати про безпе-
ку.
«Про безпеку потрібно дума-
ти двічі, бути напоготові і на 
все дивитися тверезо».

5. Планувати, але бути 
спонтанним.
«Намагайтеся робити так, 
щоб у вас було куди або до 
кого приїжджати. Дивіться 
адекватно на ситуації, але за-
йвий раз не накручуйте себе, 
все одно з кимось новим зу-
стрінетеся в іншій країні».
6. Подорожуйте без зайвих 
речей.
«Цей досвід приходить не 
відразу. Перегляньте свій 
гардероб, що ви носите най-

частіше, що вам подобається, 
в чому комфортніше всьо-
го. Можна взяти всього два 
комплекти одягу. Завжди змо-
жете щось докупити, зате ви 
будете  швидко збирати валі-
зу».
І кожному з вас Унгарова Ма-
рина побажала: «Ви повинні 
подорожувати самостійно, це 
правда, безцінний і прекрас-
ний досвід. Це не схоже ні 
на відпочинок з сім’єю, ні на 
відпочинок з друзями, тому 
що ви самі собі король або 
королева».
          Щербина Сніжана
               (Фото автора)
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      А ти розумієш, про що говорить молодь?  
                 (Посібник для викладача)

В світі все дуже швидко змі-
нюється, і мова не виняток. 
Ось ти все розумієш, про 
що тобі кажуть студенти на 
лекції, але за п’ять хвилин, 
коли чуєш їх розмову поза 
університетом, нічогісінько 
не можеш втямити. Ми вирі-
шили допомогти викладачам 
та працівникам освіти зрозу-
міти своїх учнів та написали 
словничок, яким користуєть-
ся молодь. 
Засипатися — коли досить 
багато домашніх завдань та 
перездач;
Врубитись — нарешті зрозу-
міти найнезрозумілішу пару;
Вдуплитись – те саме, що й 
«врубитись»;
Вангую – вгадати (не знаю-
чи) правильну відповідь на 
модулі;
Шарити – розуміти;
Фіфті-фіфті (fifty-fifty) – ви-
вчив, але не все;
Пруф – коли намагаєшся до-
вести, що ти хворів, а не про-
гулював універ;
Юзер – студент, який з пер-
шого разу зрозумів, як зали-
вати матеріали на сайт;
Шаровик – людина, яка не го-
тується до пари, розраховує 
на «5» і отримує її;
Облом – коли всю ніч готуєш-

ся до пари, а потім отримуєш 
«2»;
Лажа – те саме, що й облом 
(див. вище);
Хвіст – академічна заборго-
ваність (є у більшості студен-
тів);
Мудохатися – витрачати бага-
то сил та часу на підготовку 
до пар;
Зубрити  – ретельно вчитися 
(зазвичай зубримо двічі на 
рік);
Екватор – сесія на третьому 
курсі;

Заучка –  студент, який за 
«спасибі» кидає готові до-
машні завдання;
Забивати (на щось) – коли пи-
шеш аналітику, проте випад-
ково не зберігаєш матеріал і 
кажеш «а пішло все»;
Дедлайн – кінцевий термін 
подачі чогось, коли нічого не 
робив, а сьогодні терміново 
треба здати;
 Всенощна – ніч перед іспи-
том, коли студент не спить, 
а намагається заповнити ла-
куни в знаннях, надолужити 
втрачений час (не завжди ви-
ходить, але ми намагаємось).
А як викладачі університету 
ставляться до того, що сту-
денти розмовляють сленгом? 
Ми вирішили запитати у кан-
дидата  наук  із соціальних ко-
мунікацій  Стеблини Наталі 
Олександрівни та кандидата 
філологічних наук Коваленко 
Алли Федосіївни.
«Молодь в усі часи викорис-
товувала сленг. І в цьому не-
має нічого дивного. Це спо-
сіб показати свою інакшість. 
Щодо популяризації — не 
зрозуміла питання. Ви вважа-
єте, що хтось його популяри-
зує? Думаю, для журналістів 
нормально володіти мовою 

на просунутому рівні, а отже, 
й розуміти сленг», - поясч-
нює Наталя Олександрівна.
«Сленг  існував завжди. Це 
не показове явище сучаснос-
ті. Він був в усі часи. Його не 
можна ні заборонити, ні про-
пагувати. І поки розвивається 
мова – воно буде існувати. Чи 
добре, коли його використо-
вують на парах? Дивлячись 
для чого і з якою метою. Є 
певні вимоги до проведен-
ня лекцій університетського 
рівня, коли і викладач, і сту-
денти повинні спілкуватись 
літературною мовою. Якщо 
використано сленг доречно 
з метою активізації думки – 
можна його використовувати, 
але не зловживати. Якщо роз-
мовляти лише сленгом – це 
не професійно та не якісно», 
- поділилась своєю думкою 
Алла Федосіївна.
Ось декілька слів, які ми чу-
ємо кожен день, проте не 
завжди розуміємо сенс. Мо-
лодіжний сленг - невід’ємна 
частина сучасної мови моло-
ді, тож будьте в тренді з нами, 
розумійте нас та вчіться з 
нами!
          Кучеренко Анастасія
    (Фото з відкритих джерел)



Сьогодні ми познайомимось 
ще з одним дивовижними 
та найголовнішим містом 
сонячної Португалії. Це, 
звичайно, найтепліша сто-
лиці Європи-Лісабон. Це 
місто-свято. Гуляючи цим 
містом, тебе ніби затягує у 
потік вуличних музикантів, 
танців і  нестримне відчуття 
пригод. Коли живеш тут на-
віть декілька днів, то дуже 
звикаєш до атмосфери   у 

місті-Лісабон викликає  ба-
гато яскравих емоцій і виїж-
джати звідси взагалі не хо-
четься. 
Якщо вам недостатньо одно-
го тільки центра міста, що зо-
бражується на всіх листівках, 
ви можете піти до старих жит-
лових районів. Тут ви одразу 
відчуєте, що Лісабон-це не 
просто чепурна європейська 
столиця. Справжню атмосфе-
ру міста ви побачите у старих 

вуличках, що викладені бру-
ківкою. Дива тут ховають-
ся за кожними маленькими 
сходами, потертими фасада-
ми та відкритими вікнами, з 
яких лунає весела музика. В 
цих місцях в повітрі витають 
ноти вишуканого сходу, які 
можна відчути у ромських 
мотивах фаду, що лунають 
над білосніжними церквами і 
цегляними дахами.
Отже, Лісабон обов‘язково 

треба відвідати, якщо ви хо-
чете поринути у незабутню 
атмосферу цього незвичайно-
го міста, відчути на собі кон-
траст двух протилежностей, 
побачити як сонце відблискує 
на різнокольорових фасадах 
будинків, заблукати у вузень-
ких вуличках старого міста 
та, звісно, побачити Атлан-
тичний океан, що заворожує 
своїми просторами.
                 Самелюк Юлія
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