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             2      Розкажемо

Ми живемо у час різнома-
ніття. Лікарські засоби не 
є виключенням. Їх кіль-
кість така, що навіть фа-
хівці іноді вагаються про 
той чи інший препарат та 
консультуються з колега-
ми. Але паралельно з цим 
зараз іде дуже швидкий 
прогрес в інтелекті людей. 
Тому майже кожен з нас 
хоч раз називав себе лі-
карем, «виписуючи» собі 
та купуючи препарати са-
мостійно. Поспілкував-
шись із сімейним лікарем 
Оленою, ми виявили топ 
міфів, які є найрозповсю-
дженішими у сучасному 
суспільстві. 
1. Нові ліки безпечніші 
та ефективніші.
Перш ніж препарат вийде 
в загальний продаж, його 
тестують на доброволь-
цях, досліджуючи реакцію 
кожного. Але і це не дає 
стовідсоткову гарантію, 
оскільки випробування на 
100 тисячах доброволь-
ців не завжди виявляють 
ускладнення, які можуть 
бути, коли препарат почи-
нають приймати мільйони. 

Зараз є нові технології та 
обладнання, які допомага-
ють у вирішенні багатьох 
медичних питань. Тому 
ліки стають більш різно-
манітними.  
2. Чим ліки дорожчі, тим 
ефективніші.
Висока ціна не може бути 
гарантією ні якості, ні 
ефективності. Вартість 
препарату складається з 
багатьох факторів, най-
важливіший – кошти, які 
були витрачені на компо-
ненти (склад). Зараз вели-
кий попит мають препара-
ти-аналоги дорогих. Адже 
за складом вони ідентичні, 
але зроблені із дешевших 
матеріалів. Практика до-
водить, що вони допомага-
ють не менше, аніж дорогі. 
3. Чим більше ліків 
вип’єш, тим швидше оду-
жаєш.
Є простий життєвий при-
клад, який спростовує 
дане твердження. В США 
у 2017 році від ускладнень 
унаслідок прийому ліків 
померло 225 тис. чоловік 
(більше, ніж в ДТП). 
4. Якщо препарат допо-

міг комусь, то і мені до-
поможе.
Багато хвороб мають схожі 
симптоми. Самолікування 
може погано впливати на 
організм, адже люди, які 
не є медиками, не врахо-
вують достатню кількість 
нюансів. Алергічні реак-
ції, особливості організму 
та сприйняття препаратів 
по-різному впливають на 
кожного. Наприклад, на-

весні, застуду плутають з  
алергією. Тому лікування 
не допомагає, адже воно є 
хибним. 
5. Натуральні ліки наба-
гато кращі за хімію.
Ніхто не сперечається з 
приводу користі природ-
них ліків - рослин. Ось 
тільки зрозуміти, скільки 
їх міститься в цій «скринь-
ці», неможливо, адже кіль-
кість залежить від того, 
де і за яких умов вони ви-
росли.Коли ми заварюємо 
календулу, то поняття не 
маємо, скільки в ній актив-
них речовин, а дізнатися 
про це в домашніх умовах  
неможливо. Це означає, 
таке «лікування» — сер-
йозний ризик при захво-
рюваннях, які вимагають 
точного дозування. Непе-
редбачуваність такого лі-
кування можна порівняти 
з керуванням автомобілем 
із закритими очима.
                Кучеренко 
                 Анастасія
                        Фото автора
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В еру супергероїв, надпри-
родних істот та геніїв на-
певно кожен з нас хоч раз, 
але замислювався — як це, 
рятувати людство? Нести 
цей крихкий світ на своїх 
плечах та своїми вчинками 
писати історію.  Звичайно, 
в реальному світі одному, 
навіть вольовій людині - це 
зробити неможливо. Але, 
що, якщо об’єднати зусил-
ля нашої сильної статі?
Дорогі дівчатка, дівча-
та, жінки.  Далі не буде 
фраз-кліше, про те, що-
кожна мама — супер герой 
і «поважайте жінок, адже 
вони вас народжують».
Ось якби жінок не було? 
Ісладія, 1975 рік. Страйк, 
який змінив хід розвитку-
країни. Жінки вирішили 
один день не працювати, 
абсолютно. Не виходити 
на робочі місця, не сидіти 
з дітьми, не прибирати, а 
пройтися маршем по го-
ловній площі країни. Вони 
вимагали рівну зарплату, 
репрезентацію в парла-
менті та стирання гендер-
них стереотипів.
Уявіть собі, школи і сад-
ки — закриті, адже біль-
шість робочих там жінки. 
Чоловікам доводилося 
братидітей з собою на ро-
боту і розважати їх там. 

Працівники були озброєні 
кольоровими олівцями і 
цукерками у спробі заспо-
коїти дітей. Сосиски, які 
легко приготувати, які ко-
ристуються популярністю 
у дітей, — були повністю 
розпродані. Тати, які не 
проводили з дітьми біль-
ше декількох годин в день, 
мали стежити за ними 24 
години. Більшості з труд-
нощами вдавалося поєдну-
вати свою роботу та 

домашні справи - і це тіль-
ки за один день. Ця акція 
настільки відкрила людям 
очі, що в наступні десяти-
ліття жінка стала прези-
дентом та крісла в парла-
менті поділилися порівну. 
Та можна голосити скільки 
завгодно, але Ісландія сьо-
ма країна за рівнем життя 
в світі.
 «Так, але ж чоловіки, ні-
коли не проводили таких 
акцій. Без них світ, взагалі 
б перестав крутитися». Не 
зовсім так. Чи варто вам 
нагадати Першу і Другу 
світові війни? Всі чолові-
ки, які були хоч якось здат-
ні тримати зброю, пішли 
на фронт, залишаючи свої 
сім’ї та тил на плечі жінок. 
Країни повинні були про-
довжувати не просто існу-
вати, але ще і постачати-

військових зброєю, їжею, 
ліками. І жінки робили це. 
Вони виходили на «чоло-
вічі роботи», займалися 
транспортуванням хворих 
і пілотів, працювали на 
фермах. Жінка, яка займа-
лася неактивною «військо-
вої» службою — означало 
на одного більше піхотин-
ця або військового пілота.
 І так, працюючи — жіно-
чі обов’язки все ще вико-
нувалися. Їжа була готова, 
за дітьми стежили, робота 
зроблена. Але наскільки 
швидко усі про це забули?
 «Жінки в 21 столітті май-
же не пригноблюються», 
«ви що хочете матріар-
хат?», «якщо я феміністка 
—  мені   що в автобусі       
місцем не поступатимуть-
ся?» І я дуже хочу жити у 
вашому світі. Тому що в 
моєму світі, 11-річну ді-
вчинку може згвалтувати 

30-річний чоловік, і сус-
пільство буде звинувачува-
тиїї за червоний лак на ніг-
тях. У моєму світі, дівчину, 
яку вбив її сусід по кварти-
рі, будуть звинувачувати за 
відверті фото в інтернеті і 
«вона це заслужила». У 
моєму світі, рух #MeToo 
підіймає важливі пробле-
ми насилля над жінками 

—  це не просто черговий 
модний тренд Голлівуду 
або привід для насмішок. 
Я живу в світі, де кожна 
друга дівчинамає історію 
з життя про насильство, 
харассмент, педофілію та 
сексизм на роботі. Я живу 
в світі, де в найбільшій 
країні на законодавчому 
рівні чоловік може бити 
дружину та дітей раз на рік 
безкарно.
Так що так, це лист для 
людей реального світу. 
А скоріше навіть для ді-
вчинки-підлітка, яку з ди-
тинства вчать подобатися 
хлопцям, старанно вчити-
ся, бути охайною. І зовсім 
не важливо, що витівки, 
які дозволяють собі хлоп-
чики, — не дозволені тобі. 
А ще тебе змусять перео-
дягнути коротку спідницю, 
адже ти відволікаєш їх від 
навчання. Адже це набага-
то правильніше, ніж вчити 
хлопчиків тримати себе 
в руках. І коли ти займеш 
призове місце на олімпі-
аді з фізики, і тобі дадуть 
набір косметики, замість 
книжок як усім іншим — 
злися.  Ти маєш право.
Адже ти просто щось біль-
ше, аніж те, як суспільство 
тебе малює.
      Мединська Ірина
                      Фото автора

Aurora

Любі жінки,



Найбільш беззахисне і 
крихке, немов тонке скло 
улюбленого сервізного 
келиха, що є в світі —  це 
діти. Маленькі, пухнасті 
сплетіння чистих емоцій, 
нічим не заплямованих, 
нічим не повинних —  ма-
люки, заслуговують всього 
самого-самого: нові іграш-
ки, новий одяг, нові щасли-
ві садна на колінах, отри-
мані в крутому «Дитячому 
містечку». Це звучить ве-
село і безтурботно. Але, на 
жаль, деяким дітям потріб-
но ще й нове здоров’я ..   
За даними сайту www.
facenews.ua, щороку в 
Україні виявляють рак у 
близько 1 тисячі дітей у 
віці до 18 років. Ще більш 
лякають цифри, що від-
носяться до розумових 
захворювань і вроджених 

важких фізичних захворю-
вань.   
Лікарня для дитини —  це 
великий незрозумілий 
стрес. Як пояснити чоти-
рирічному Андрійку або 
десятирічної Юлі, що їм з 
певного моменту або зов-
сім з другого дня життя не 
можна бігати, стрибати і 
гратися на звивистих ігро-
вих майданчиках так само, 
як іншим дітям? Це вели-
ке випробування в кілька 
тижнів, місяців або, гірше 
за все, років лікування, яке 
дітям в п’ять, в шість разів 
складніше перенести, ніж 
дорослим. Можна подума-
ти, що ми нічим не можемо 
допомогти –  все в руках у 
розумних лікарів, – але це 
не так.   
Лікарняні клоуни Укра-
їни —  некомерційний 

благодійний проект, який 
активно розвивається в 
Одесі. Ви не зустрінете їх 
у цирку або на вулиці. Це 
яскраві і незвичайні «жи-
телі» лікарні, які гуляють 
по коридорах і приходять в 
гості до кожної дитини. Лі-
карня —  їх «рідний дім», 
а діти —  їх тимчасові су-
сіди. З ними весело і лег-
ко, вони завжди покажуть 
незвичайний фокус або 
подарують собачку з ку-
льок. Сходять з малюком 
в процедурну, а по дорозі 
розкажуть безліч смішних 
історій. Лікарняна клоуна-
да —  це особлива форма 
соціально-психологічної 
реабілітації, що спрямова-
на на регулярну допомогу 
дітям, які перебувають у 
важкому стані в лікарні. 
Лікарняні клоуни — це 
професійно навчені акто-
ри, волонтери, які допома-
гають дітям адаптуватися 
в лікарні, відволікають їх 
від неприємних процедур 
і майбутніх операцій, а го-
ловне —  мотивують дітей 
на правильне лікування. 
«Моїй доньці 5 років, і 
вона знаходиться на ліку-
ванні в ОДКБ відділенні 
онкогематології. До нас 
часто приходить група 
клоунів, які приносять 
дитині масу хороших вра-

жень. Діана дуже радіє і з 
задоволенням бере участь 
в конкурсах. Гарний на-
стрій і позитивні емоції 
залишаються надовго. Ми 
дуже вдячні! Дуже дя-
кую! Ми раді вас бачити! 
»- так звучить один з бать-
ківських відгуків на офі-
ційному сайті організації 
medclown.com.ua.   
Лікарняні клоуни Укра-
їни шукають серйозних 
людей, які усвідомлюють 
всю відповідальність місії 
лікарняного клоуна і гото-
ві безкоштовно допомага-
ти дітям, дарувати їм те-
пло і турботу. Організація 
пропонує тобі, саме тобі, 
спробувати свої сили. Для 
початку прийти на репе-
тицію лікарняних клоунів. 
Надалі пройти безкоштов-
не навчання, дізнатися 
про всі тонкощі професії 
«Лікарняний клоун» і на-
вчитися методикам спілку-
вання з дітьми. Це дійсно 
заслуговує на увагу!
Якщо ти зацікавлений і 
хочеш приєднатися або 
дізнатися більше про цей 
проект —  телефонуй (048) 
706 03 06 і відвідай репе-
тицію лікарняних клоунів. 
Я в тебе вірю!
                    Груша Яна
Фото з відкритих джерел
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Втілити власний проект у життя: чи працює краудфандінг?

Кожного дня людина ство-
рює у голові тисячі ідей. 
Деякі з них цікаві, без-
глузді, непогані, боже-
вільні, але іноді виника-
ють геніальні. Більшість 
з останніх залишаються 
нездійсненними через низ-
ку причин. Такою є, на-
приклад, неможливість ії 
втілення в життя автором 
через брак досвіду або ко-
штів.
Існує вихід із подібних, 
здавалося б, патових си-
туацій. Краудфандінг — 
це колективне об’єднання 
ресурсів для досягнення 
спільної мети. Наразі цей 
метод широко розповсю-
джений серед української 
молоді, тому що частіше 
за все він працює через Ін-
тернет. Його сенс полягає 
в реалізації різноманітних 
проектів. За допомогою 
краудфандінгу кожен має 

можливість знайти одно-
думців, почути об’єктивну 
критику, отримати фінан-
сову допомогу, здійснити 
добру справу, стати співав-
тром змін чи реформ.
Знайшов місце краудфан-
дінг і в Одесі. “Моє місто” 
— некомерційна платфор-
ма для втілення у життя 
ваших проектів. До неї за-
лучилося понад 10 тисяч 
користувачів. Тут люди, 
яким цікавий розвиток на-
шого міста, на добровіль-
ній основі підтримують 
ідеї.
На початку березня екс-ке-
рівник краудфандінгової 
платформи “Моє місто” 
Єлизавета Конакова про-
вела лекцію на тему “Як 
привернути увагу до сво-
го проекту”. Вона комен-
тує: “Краудфандінг — це 
спільне фінансування, яке 
є вигідним для кожного. 
Це заклик до дії”. Єлиза-
вета розповіла про те, як 
правильно оформити вашу 
ідею і як залучити до неї 
більше людей.
Проект для краудфандінгу 
має бути відносно невели-
кий за бюджетом і терміна-
ми реалізації, а майбутній 
результат має бути відчут-
ний. Не менш важливим, 

за словами екс-керівника 
ведучої у місті платфор-
ми, є описання вашої ідеї. 
Тож якщо ви хочете подати 
ідею, необхідно висловлю-
ватися простими словами, 
уникати жаргонних вира-
зів, ділитися фактами, а не 
суб’єктивними емоціями. 
Ліза  рекомендує не забу-
вати про візуалізацію сво-
го проекту задля більшого 
успіху. Можна використа-
ти презентацію або відео. 
Візуальна картинка має 
бути динамічною, зрозумі-
лою, не зайвим буде порів-
няння зі схожим проектом 
закордоном або в іншому 
місті.
Платформа “Моє місто” 
успішно працює в Оде-
сі. Люди, які приймають 
в ньому будь-яку участь 
поширюють думку, що 
кожен може здійснити ма-

леньку дію задля великої 
справи. На платформі за-
реєстровані близько 100 
проектів, половина з них 
успішно реалізовані. З її 
допомогою завершено збір 
для проектів: ресторан 
“4City”, “15х4” — рух мо-
лодих вчених та любителів 
науки, громадська органі-
зація Байк Прайд Екстрім, 
“Наше місто без амброзії”, 
“Scena”, “Home me fest”— 
фестиваль для тварин з 
притулку та багато інших.
Метод краудфандінгу до-
волі популярний в США, 
Швеції, Нідерландах, Іта-
лії і є конкурентом грантам 
та меценатству. В Україні 
він лише набирає обертів, 
але деякі цікаві проекти 
існують тільки завдяки 
йому.
         Кулеба Вікторія
              Фото автора
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Героїнею нашого інтерв’ю 
стала студентка Одеського 
національного політехніч-
ного університету Регіна 
Уразманова. Завдяки про-
грамі Erasmus Регіна мала 
можливість на протязі одно-
го семестру навчатися у Ва-
ленському політехнічному 
університеті (Іспанія) і на 
власному прикладі довела, 
що навчання за кордоном – 
це абсолютно реально. 
—  Що таке Erasmus? Які 
можливості та переваги 
для українських студентів 
містить ця програма?
— Еразмус (англ. Erasmus) 
—  програма обміну студен-
тів, викладачів та науковців 
країн-членів Євросоюзу. 
Програма надає можливість 
навчатися, проходити стажу-
вання чи викладати в іншій 
країні, що бере участь в про-
грамі. Для того, щоб україн-
ський студент мав змогу по-
їхати навчатися до Європи 

потрібно, щоб український 
ВНЗ мав договір з будь-яким 
європейським університе-
том. На щастя, Одеський 
національний політехнічний 
університет мав таку згоду і 
мені пощастило стати учас-
ницею Erasmus. Перед зара-
хуванням мені потрібно було 
пройти особисту співбесіду 
на англійській, іспанській 
мові та надати певні доку-
менти (мотиваційний лист, 
рекомендаційний лист від 
викладачів Політеху, оцінки 
за всі роки навчання тощо). 
Варто усвідомлювати, що 
учасниками такої програми 
стають тільки найактивніші 
студенти. Потрібно не лише 
мати високі досягнення у 
навчанні, а й бути комуніка-
бельним, сміливим й не боя-
тися труднощів. Моя поїздка 
до Іспанії тривала лише один 
семестр, але за цей час мені 
доводилось стикатися з пев-
ними проблемами. І одразу 

ж відповім на питання, яке 
цікавить усіх, хто планує 
стати учасником програми 
обміну. Так, дійсно студен-
там виплачують стипендію 
у розмірі 800€ на місяць.
— З якими труднощами 
довелося стикатися піж 
час навчання в універси-
теті Валенсії? Чи є суттєва 
різниця між українськими 
та європейськими метода-
ми навчання?
— Для мене найголовнішою 
проблемою було питання 
проживання. Потрібно було 
вирішити, де я буду жити на 
період навчання. Цікаво те, 
що жити в європейському 
студентському гуртожитку 
дорожче, ніж знімати квар-
тиру. У вирішенні цього пи-
тання мені допомогли саме 
представники програми 
Erasmus. Я жила у студент-
ському трьохповерховому 
котеджі. Моєю сусідкою 
була дівчина з Туреччини 
та дівчина з Іспанії, повер-
хом нижче жили студенти з 
Америки, Німеччини, Перу 
та Італії. В нас вийшов та-
кий інтернаціональний бу-
динок. Друга й не менш 
важлива проблема — знан-
ня іспанської та англійської 
мов. Перший час було дуже 
важко через недосконале їх 
знання , тому навіть найеле-
ментарніші питання було 
складно вирішувати. Напри-
клад, у банку мені потрібно 
було оформити картку, ви-
явилося складно поясни-
ти, хто я взагалі така, та що 
мені потрібно від праців-
ників банку. Щодо методів 
навчання, можу впевнено 
сказати, що ніякої суттєвої 
різниці не існує. Як на мене, 
є тільки одна перевага в єв-
ропейських університетах – 

велика кількість лаборатор-
них та практичних занять. 
Це робить процес навчання 
більш цікавим та продуктив-
ним. З іншого боку, все було 
орієнтовано на самоосвіту, 
яка в європеських ВНЗ всі-
ляко підтримується. Освіта 
зводиться до того, що біль-
шість учбового матеріалу 
опановується студентами 
самостійно.
— Що найбільш запам’я-
талося з цієї подорожі?
—  Безсумнівно, це —  люди. 
Перебування серед студентів 
з інших країн повністю змі-
нює твоє ставлення до іно-
земців. Дуже дивно, як люди 
відрізняються в залежності 
від країни. Їх манери, стиль, 
мова, цінності. Але в середи-
ні ми всі, звичайно, однакові. 
Люди є люди. Дуже круто, 
що незважаючи на мовні 
кордони, спілкуватися було 
легко та приємно. Звісно, 
що більшість часу займало 
навчання, але «справжнє» 
студентське життя ніхто не 
відміняв. Завжди згадую 
випадок, коли до мене із 
подругою підходить наш 
сусід і каже: «Сьогодні су-
бота, хочу вечірку». Вже за 
півгодини на першому по-
версі нашого будинку було 
30 інших студентів і гучний 
відпочинок. Загалом, такий 
досвід навчання і такі по-
дорожі розширюють світо-
гляд. Змінюється свідомість 
і з’являється розуміння того, 
як повинні працювати уні-
верситети та яку освіту по-
винні отримувати студенти. 
Сподіваюсь, що незабаром 
українські університети не 
будуть нічим поступатися 
європейським. 
                   Голда Олена
                         Фото автора
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Хто робить: Олесь Кучерен-
ко
Місто: Львів
Тематика: Екологія
Garbage 31—  молодий  укра-
їнський проект, який допо-
може вирішити проблему зі 
сміттям. Цей проект навчить 
будь-кого, як сортувати сміт-
тя вдома, розкаже куди його 
віднести, щоб зберегти саме 
цінне — природу. Про про-
ект можна дізнатися деталь-
ніше в інтерв’ю з Олесем 
Кучеренко.
Чого Вам вже вдалося до-
сягти за 2019 рік в рамках 
проекту?
За ці два місяці нічого, тому 
що рух по проекту наразі 
на паузі. Зараз йдуть пошу-
ки й ведуться переговори з 
компанією, яка могла б до-
лучитись до його фінансу-
вання. На жаль, на сьогодні 
ми вичерпали свої власні-
фінансові можливості. Так, 
звичайно, люди відвідують 
сайт,залишають свої комен-
тарі,  але цього замало. Про-
ект все одно ще потрібно 
доносити до людей, а також 
кооперуватися з тими, хто 
працює в такому ж напрям-
ку, і тим самим прискорюва-
ти його рух.

Розкажіть, які у Вас плани 
на майбутнє. Може Ви мрі-
єте втілити якусь ідею?
Я дуже хочу втілити одне-
доповнення до цього про-
екту. Яке буде націлене на 
організацію простору вдома 
на кухні, цей простір буде 
створюватися залежно від-
параметрів сім’ї та площі.Це 
допоможе одразу отримати 
відповідь, щодо його ство-
рення. Наприклад, можна 
поставити систему контей-
нерів необхідного розмі-
ру так, щоб це було гарно. 
Адже хочеться естетики та 
краси, а з цим проблема. В 
моїх знайомих, які займа-
ютьсясортуванням, все на-
кидано, багато кульків, коро-
бок просто хаос. Та й я вже 
приблизно рік сортую сміття 
вдома і в мене все не так гар-
но як хотілось би.
Скільки людей вже вдало-
ся залучити до сортування 
сміття за допомогою про-
екту?
Я не думаю, що ми можемо 
змусити людей сортувати 
сміття. Проект – це додатко-
ва навчально-інформаційна 
платформа, яка слугує чин-
ником,що здатний підштовх-
нути людину до дії. Насправ-

ді є багато людей, які готові 
діяти, але із-за відсутності 
інформації, що куди нести, 
як складати і таке інше, вони 
цього не роблять. Виходячи 
з цього, проект направлений 
на те, щоб допомогати вирі-
шувати такі питання. 
Ви знаєте подібні проекти 
в Українічи у світі? Мож-
ливо є такі, які надихнули 
Вас?
Насправді мене надихнула 
саме відсутність таких про-
ектів. Так, є такі проекти, 
мета яких полягає в тому, 
щоб просто проінформувати 
людей. Тобто пояснити, що 
якусь певну річ потрібно по-
класти, наприклад, в жовтий 
контейнер. А де той жовтий 
контейнер, хто його знає. 
Натомість, що робити з цим 
вдома ніхто не показує, не-
має ресурсів, які б розповіли 
про те, як це організувати.
Як взагалі обставини за-
раз з фінансовою підтрим-
кою?
Наразі ніяк, ми витратили-
близько 10 тисяч доларів. 
А для студії, яка має трид-
цять чоловік, це дуже важко. 
Були переговори з декілько-
ма компаніями, але покищо 
нічого не зрозуміло. Ми не 

є організацією, яка рятує 
планету, ми просто вміємо 
робити класні штуки і гото-
ві поділитися цим з людьми.
Дати їм можливість долучи-
тися до проекту та рухатись 
вперед разом з нами.Спо-
діваюсь, що в цьому році 
нам вдаситься зробити ще 
якийсь стрибок вгору.
Чи вдалось Вам реалізува-
ти проект у Львові та Киє-
ві, як Ви планували?
На сьогодні у Львові до гро-
мади донесено про проект. 
Взагалі проект реалізується 
через створення певних то-
чок, куди люди можуть від-
нести відсортоване сміття.
Тобто існує сайт, на якому-
вказано де саме знаходяться 
ці точки, але на жаль біль-
шість з них не актуальні. В 
Києві проект реалізується 
так само як у Львові, тобто 
через додавання таких са-
мих точок.
Ви говорили, що планує-
те розширюватися по всій 
Україні, чи є вже нові міста 
у вашому списку?
Чесно кажучи всі міста тре-
ба долучити до проекту.
Якщо стан з фінансуванням 
покращиться, то воно неод-
мінно буде спрямовано на 
те, щоб активізовувати точки 
які вже існують. Така робота 
потребує багато часу і ресур-
сів. Спочатку треба долучи-
ти великі міста, адже в них 
ця проблема набагато сер-
йозніша. І до того ж у вели-
ких містах доступ до інтер-
нету набагато більший, тому 
спільнота більш обізнана.  
Адже чим менше місто, тим 
гірше інфраструктура, а це-
дуже важливо для успішно-
го реалізування проекту.
        Крайник Валерія
   Фото з відкритих джерел
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FindWay — унікальний 
проект, метою якого є по-
шук цікавих місцьУкраїни. 
Окрім того, в рамках проек-
ту проводиться туристич-
ний фестиваль Nametfest. 
Команда FindWay розкаже 
та покаже все, що необ-
хідно знати мандрівнику. 
Про подробиці життя про-
екту — читайте в інтерв’ю 
з його засновником Мико-
лою Грім.
Що нового вже відбулося 
в цьому році? Чого вда-
лося досягти або що пла-
нуєте здійснити?
Ми увійшли в топ-100 най-
кращих соціальних проек-
тів, ми виграли грант від 
Європейського Союзу, що 
дозволило нам придбати 
квадрокоптер. Тож якість 
матеріалів в цьому році 
буде ще +100 500. 
Взагалі, одна з особли-
востей проекту — класні 
медіа матеріали, до цього 
ми спеціально виїжджа-
ли, аби сфотографувава-
ти якесь місце, а зараз це 
ще можна буде зробити з 
дрону, з висоти пташино-
го польоту. Також одне із 
досягнень 2019 року є те, 
що ми майже повністю 
охопили всі найцікавіші 
місця Харківської області, 
в березні закінчуємо екс-
педиції нею, знайшли тут 
чимало унікальних об’єк-
тів, дуже прикольний ет-
номузей, старі покинуті 
млини і ще багато чого ці-
кавого. До того ж в цьому 
році ми запланували ще 
як мінімум дві експеди-
ції в Херсонську область, 
відвідаємо там більше 200 
об’єктів, будемо їх шукати, 
фотографувати та знімати-
відео, а в травні поїдемо в 

Полтавську область. Хоче-
мо зробити маленькі про-
мо-ролики для областей та 
міст. 
Оскільки Ви одні з фіна-
лістів, розкажіть, які на 
Вашу думку показники 
є найголовнішими для 
того, аби проект став 
успішним?
Одне з ключових правил, 
яке допомагає виходити 
на новий рівень проек-
ту — це постійна робота 
над ним. Тут дві складові: 
перша — це любити те, 
що ти робиш, бути закоха-
ним в свою справу, ідею, і 
друга — це постійно пра-
цювати. Багато хто думає: 
«О в мене є класна ідея, я 
її роблю, вона одразу ви-
стрілює і вже на топових 
рівнях». Ні, над серйозни-
ми проектами ти працюєш 
один, два, три роки, і тіль-
ки потім люди починають-
про тебе знати. 
Раніше Ви писали, що з 
фінансовою підтримкою 
були труднощі, а як за-
раз? Вже краще? 
В принципі краще нічого 
не стало, для себе я зрозу-
мів, що немає сенсу очіку-
вати на якусь допомогу чи 
зацікавленість в проекті. 
Так, можливо, варто писа-
ти гранти, шукати партне-
рів, спонсорів, але суть в 
тому, що це здебільшого 
забиратиме твій час. Ти 
матимеш виконувати робо-
ту в якійсь мірі, як би це не 
звучало для цих партнерів, 
а це великі зобов’язання. 
До того ж партнерів ще 
треба знайти, а щодо гран-
тів, там взагалі ціла істо-
рія. Треба намагатись пра-
цювати в цьому напрямку, 
але здебільшого краще 

відштовхуватись від влас-
них інтересів.
Чи знайомі Ви з подіб-
ними проектами? Мож-
ливо, є щось, що Вам не 
подобається, або ж на-
впаки, є те, що надихає?
Так, звісно. Через те, що я 
часто подорожую, особли-
во Україною, і з’явилася 
ідея зародження нашого 
проекту. Було багато того, 
що не подобалось в схо-
жих проектах — це те, що 
там були тільки музеї та 
церкви, тобто доситьстис-
ло, але ж багато кому ці-
каво поїхати в національні 
парки, подивитисяпокину-
ті об’єкти. 
Туризм дуже широке по-
няття, і різним людям ціка-
ві різні речі, а цього сильно 
не вистачало. Я зрозумів, 
що треба над цим працю-
вати, і коли я вже дослі-
джувавсхожі проекти, то 
зрозумів, щобагато в кого 
нема тієї ж мобільної адап-
тації. В 2011-2012 роках 
кількість користувачів Ін-
тернетом з мобільних теле-
фонів перевалила за 50%, 
а подивитися інформацію 
можливо було тільки з 
комп’ютера, плюс не було 
мапи. Багато було нюансів, 
які ускладнювали подоро-
жування Україною, і саме з 
цієї причини ми зайнялись 
проектом і почали вирішу-
вати ці проблеми. Ми зараз 
не можемо собі ще дозво-
лити повноцінно додати 
західні регіони, тому що 
знаходимось в східному. 
Чим сьогоднішній 
FindWay відрізняється-
від того, що був декілька 
років тому?
В якійсь мірі FindWay не 
змінився. Ми дуже часто 

не просто їдемо, аби поди-
витись та пофотографува-
ти якісь місця, а створює-
моподорож «Хей-хо! Хто 
хоче з нами? Поїхали!». 
Головне, аби це було весе-
ло. Якщо казати за проект, 
то так, ми змінились. Ста-
ло зрозуміло, що додаван-
ня цікавих місць дійсно 
потрібне. І десь з осені 
того року, навіть з літа, ми 
почали серйозно займа-
тись проектом, покращу-
вати технічні аспекти сай-
ту. В цьому плані ми стали 
набагато серйознішими, 
більш сконцентрований 
підхід став до цього всьо-
го.
Розкажіть про Nametfest 
2019 року: коли, де і чого 
слід чекати?
Зараз ми ще не впевнені з 
приводу місця його прове-
дення, тому що там є бага-
то своїхо собливостей, і ми 
хочемо вибрати найкра-
щий варіант. Але він точно 
буде з 9 по 11 серпня, ми 
завжди по традиції його 
проводимо в пік зорепаду 
Персеїди — це найбіль-
ший зорепад року. Плюс 
хочемо збільшити кіль-
кість локацій, до цього в 
нас були: лекційна локація, 
майстер-класи, сцена, істо-
рична локація і події, так 
би мовити, без локації. В 
цьому році до цих ми пла-
нуємо ще додати спортив-
ну та дитячу локації. Мож-
ливо, ще будуть ідеї, поки 
що працюємо над цим. 
Фестиваль як завжди буде 
абсолютно безкоштовний, 
так як він направлений на 
те, щоб показати людям, 
що є багато варіацій відпо-
чинку.
          Корнієнко Юлія
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Щодня в  Інтернеті ми зу-
стрічаємо безліч незна-
йомих слів, які з часом 
займають певне місце у 
нашому лексиконі. Але 
звичайна, пересічна лю-
дина не зможе зрозуміти, 
вперше прочитавши їх. За-
звичай невідомі нам слова 
мають іноземне походжен-
ня. Наша редакція проана-
лізувала сайти з пошуку 
роботи (Work.ua та Rabota.
ua)  склала список таких 
слів, які зустрічаються в 
оголошеннях. Вони допо-
можуть вам легко орієнту-
ватись в сучасних професі-
ях, а безробітнім – знайти 
цікаву,  прибуткову роботу.
1. Буккроссинг (англ. 
Bookcrossing) — хобі та 
громадський рух, що діє 
за принципом соціаль-
них мереж і близький до 
флешмобу. Буккроссинг — 
це процес звільнення книг. 
Людина, прочитавши кни-
гу, залишає («звільняє») 
її у громадському місці 
(парк, кафе, поїзд, стан-
ція метро), для того, щоб 
інша, випадкова, людина 
могла цю книгу знайти та 
прочитати; та у свою чергу 
повинна повторити про-
цес. 

2. Дедлайн  (від англ. 
deadline) — англіцизм, 
який має таке ж значен-
ня, як і українське слово 
реченець: крайній термін 
(дата або/чи час), до якого 
має бути виконано певне 
завдання.
3. Дауншифтинг (англ. 
Downshifting — уповіль-
нення або ослаблення 
будь-якого процесу) — 
соціальна поведінка або 
тренд.  Стосуються людей, 
що живуть простим жит-
тям, щоб вийти з щурячих 
перегонів обсесивного 
матеріалізму і зменшити 
стрес, понаднормові і пси-
хологічні витрати, які мо-
жуть супроводжувати 
його. Життєва філософія 
«життя заради себе», «від-
мови від чужих цілей».
4. Івент-аналіз  (англ. 
event — подія) — методи-
ка дослідження динаміки 
політичних ситуацій, в ос-
нові якої спостереження за 
інтенсивністю подій з ме-
тою виявлення шляхів їх 
еволюції.
5. Ково́ркінг (англ. Co-
working — спільно пра-
цювати)  — це модель 
організації роботи людей, 
найчастіше фрилансерів, 

з різним типом зайнятості 
у єдиному робочому про-
сторі.
6. Рекру́тинг (від фр. 
recruit — «набирати», 
«вербувати»;) — підбір 
персоналу в штат компа-
нії, або під замовлення 
клієнта.
7. Краудфайтинг — це 
співпраця людей, які до-
бровільно об’єднують свої 
гроші чи інші ресурси ра-
зом, як правило через Ін-
тернет, аби підтримати 
зусилля інших людей або 
організацій.
8. Мерчандайзер (англіц. 
від merchandiser «торго-
вець») — товарознавець 
або помічник товароз-
навця, людина, що пред-
ставляє виробничу або 
торгівельну компанію в 
торгових мережах (най-
частіше супер- і гіпермар-
кетах).
9. Менеджер по кон-
текстній рекламі (або 
PPC-менеджер) — це фа-
хівець, який відповідає за 
реалізацію контекстних 
рекламних оголошень в 
пошукових системах і на 
сайтах-партнерах (банерна 
реклама в Медійній мере-
жі).
10. Ньюзру́м (англ. 
Newsroom: поєднання слів 
news — «новини» і room 
— «приміщення») — при-
міщення, в якому журна-
лісти (репортери, редак-
тори, продюсери) разом з 
іншими співробітниками 
засобу масової інформа-
ції збирають і обробляють 
інформацію з метою ви-
робництва новин для газет, 
радіо, телебачення чи ін-
тернет-видань.
11. Старта́п (англ. startup), 

стартап-компанія — нещо-
давно створена компанія, 
що будує свій бізнес на 
основі інновацій або ін-
новаційних технологій, не 
вийшла на ринок або поча-
ла на нього виходити.
12. Фрила́нсер (англ. 
freelancer — «вільний ми-
тець») — вільнонайма-
нець, який сам шукає собі 
проекти, може одночасно 
працювати на декілька 
фірм.
13. SMM manager — це 
людина, яка управляє фа-
хівцями в команді і про-
цесами, які відповідають 
за просування компанії та 
популяризацію бренду.
14. Юзабіліті —  це біль-
ше міра доброзичливо-
сті сайту або інтерфейсу 
програми, що допомагає 
зробити сайт зрозумілим і 
природним для користува-
ча.
15. 2D / 3D Artist – це ство-
рення візуального контен-
ту для комп’ютерних ігор, 
розробка спецефектів для 
кіно, моделювання об’єк-
тів архітектури, 3D дизайн 
ювелірних прикрас, ма-
лювання різних додатків, 
ілюстрацій, коміксів та 
ін. - всім цим займаються 
«цифрові» художники.
16. Інформаційна гра-
фіка або інфографіка  
(англ. Information graphics; 
infographics) — це графіч-
не візуальне подання ін-
формації, призначене для 
швидкого та чіткого відо-
браження комплексної ін-
формації.
             Пономаренко                        
            Олександра    
Фото з відкритих  джерел
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Хто робить: Сергєєв Сер-
гій Олександрович; ко-
манда розробників https://
opendatalab.pro/
Яке місто: Україна, Марі-
уполь
Тематика: Медицина і охо-
рона здоров’я
Посилання на проект: 
https:/ /www.messenger.
com/t/medbotmarta
Медбот Березня - це со-
ціальний проект, який 
був запущений 20 берез-
ня 2018 року в переддень 
національної кампанії з 
вибору сімейного лікаря. 
Його основною метою є 
надання вичерпної інфор-
мації населенню України 
про всі зміни пов’язані з 
медичною реформою.
У медботе закладений пев-
ний алгоритм відповідно 
до якого він розповідає 
про механізм підписання 
декларації з сімейним лі-
карем, а також інформує з 
питань вакцинації, профі-
лактики хвороб і здорово-
го способу життя в цілому.
Чат-бот є безкоштовною 

платформою для всіх ко-
ристувачів мережі Інтер-
нет, у яких також є доступ 
до Facebook. Усі які пи-
тання, обробляються та 
додаються до бази знань 
медбота, а вся інформація, 
що надається постійно ак-
туалізується.
З початку національної 
кампанії з вибору свого 
сімейного лікаря до боту 
зверталися за роз’яснен-
ням нюансів медреформи, 
частина питань з цих звер-
нень пізніше була додана в 
блок частих питань, з яким 
медбот пропонує ознайо-
митися користувачам.
«У цьому році команда 
проекту планує запусти-
ти медбота Марту також 
в Telegram і Viber. Крім 
того, планується істотна 
модернізація медбота, що 
включає розширення бази 
знань за новими етапами 
медреформи, а також ак-
центування уваги на про-
філактиці громадського 
здоров’я, медичної грамот-
ності і задоволеності паці-

єнтів медичною сервісом 
в центрах первинної ме-
дико-санітарної допомоги 
», - як розповідає Дмитро 
Сергєєв, член команди 
проекту.
Медбот Березня - це со-
ціальний проект коман-
ди розробників (https://
opendatalab.pro/), який 
отримав інформаційну 
підтримку з боку Депар-
таменту охорони здоров’я 
м Маріуполя, тому спон-
сорів він не має. Для того, 
щоб додати потрібний 
функціонал боту і розши-
рити його на платформи 
Telegram і Viber команда 
розробників планує залу-
чити фінансування з боку 
міської муніципалітетів і 
центрів первинної меди-
ко-санітарної допомоги, 
які за допомогою медбо-
та зможуть оптимізувати 
роботу лікарів / Медрегі-
стратор, а також оцінити 
ефективність проведених 
заходів щодо поліпшення 
сервісу обслуговування 
населення.

В даний час до медбо-
ту звертаються більше зі 
скаргами на рівень серві-
су в медичних установах 
(черги в поліклініках, не-
задовільний ставлення лі-
каря до пацієнта).
За словами Дмитра, актив-
ність користувачів медбо-
та Марти безпосередньо 
залежить від проведених 
маркетингових заходів. 
При цьому бот вже має 
свою сформовану аудито-
рію користувачів. Медбот 
березня створювався як 
соціальний проект напе-
редодні національної кам-
панії з вибору свого лікаря 
і в цьому плані повністю 
виправдав всі очікування, 
більше того, проект отри-
мав набагато більшого роз-
голосу і інформаційну під-
тримку, ніж очікувалося. А 
це свідчить про затребува-
ність даного інструменту, 
перш за все, серед пацієн-
тів.
          
          Клочок Юлія
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                        Професія коуч – цо це ?

На сьогоднішній день все 
частіше чути слово «коуч».  
Коучинг – це допомога лю-
дині отримати те, що вона 
дійсно хоче, за рахунок 
того потенціалу, який в ній 
є. (Майже всі люди хочуть 
кращого життя. Майже у 

кожного є нереалізовані 
цілі, але, багато хто, не ві-
рить, у них немає енергії 
для реалізації своїх же ці-
лей).
Коучингу - зелене світло!
Для того, щоб стати коу-
чем, не потрібні відповіді, 

потрібні запитання!
Основне завдання коучин-
гу – це супроводжувати 
людину або команду до до-
сягнення мети, через роз-
криття потенціалу і зняття 
внутрішніх перешкод.
Коучинг стає для люди-
ни ювелірною роботою зі 
свідомістю та мисленням 
людей для досягнення 
поставлених цілей в рази 
швидше і з задоволенням.
Коуч - це провідник люди-
ни, який допомагає йому 
усвідомити свої можливо-
сті, розкрити свій потенці-

ал і досягти кращого житя.
Коуч - професія майбут-
нього
Ця професія стає затребу-
ваною, тому що коуч має 
постійний  професійний 
розвиток. Постійна осо-
бистісна трансформація, 
життя стає в стилі «До-
сягти всі свої цілі», люди-
на завжди має підтримку 
ресурсного стану і найго-
ловніше -  життя набуває 
зміст.
   
Щербина Сніжана
Фото з відкритих джерел
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      Чи варто вбивати наших менших друзів 
                      заради гарного одягу?                                                                                       

Ні для кого не секрет, що в 
21 столітті давно користу-
ються популярністю виро-
би зі штучного хутра, вони 
набагато тепліші та дешев-
ші. Але все ж, є і ті, хто ка-
тегорично проти і вважа-
ють, що вершина статусу і 
якості — натуральне хутро 
тварин.
У зв’язку з цією супереч-
кою: «Штучний або нату-
ральний?», 24 лютого в 10 
містах України відбулася 
всеукраїнська акція «Зні-
май хутро назавжди!», яку 
відвідала і я, щоб самій-
розібратися і прийняти рі-
шення: «погано або добре 
це натуральне хутро».
Так, в центрі Одеси близь-
ко сотні людей взяли 
участь в антихутряному 
протесті. Організатори-
розповіли, в яких умовах 
тримають приречених на 
загибель тварин, а потім 
жорстоко вбивають, зніма-
ючи шкіру живцем. Таким 
чином, закликаючи одеси-
тів відмовитися від одягу 
з натурального хутра і за-
боронити виробництво на 
хутряних фермах.
Майже кожен учасник 

взяв з собою домашнього 
улюбленця. Люди приве-
ли не тільки собак, котів і 
тхорів. В підтримку своїх 
менших друзів прийшов і 
вовк на прізвисько Вой, а 
так само лисиця Фаєра. За 
розповідями волонтерів, 
лисеня знайшли на трасі 
за містом. «Якби не добрі 
люди, яким не була байду-
жа доля малюка і вони не-
гайно зв’язалися з нашими 
волонтерами, то Фаєрі не 
вдалося б уникнути ампу-
тації лапок!» — поділила-
сязі мною волонтер Олек-
сандра.
У одеситів в руках виділя-
лися «кричущі» плакати: 
«Хутро пахне кров’ю», 
«Життя тварин важливіше 
шуби», «Я не шуба, я чи-
ясь мама», «Хочеш шубу 
— викинь бритву». А на 
грудях, привертали увагу, 
жовті наклейки, які закли-
кають до захисту тварин.
«Майже кожна моя одно-
класниця ходить у шубі з 
писця або в хутряній жи-
летці з кролика. Рік тому я 
шалено заздрила їм: «вони 
такі м’які і так круто, до-
рого виглядають» — дума-

ла я. Але з часом, я бачила 
тільки біль і кров на цих 
дівчатках. Стала замислю-
ватися для чого вбивати 
невинних тварин? Зара-
дицих ‘понтів’?» — поді-
лилася старшокласниця 
Ксенія.
Учасники акції зібрали 
підписи петиції на під-
тримку законопроекту 
№10019 про заборону ви-
робництва хутра в Україні 
і в цей час вона розгляда-
ється у Верховній Раді.
Організатори впевнені, що 
тільки закликаючи людей 
зменшити попит на вироби 
з хутра можна врятувати 
беззахисних тварин.
«Мета флешмобу — пока-
зати, що єдиний гуманний 
варіант “носити” нату-
ральнехутро — це брати 
на руки своїх вихован-
ців», — стверджує орга-
нізатор, який є засновни-
ком гуманістичного руху 
«UAnimals» Олександр 
Тодорчук.
Не дивлячись на таку ве-
лику кількість протесту-
вальників та небайдужих 
людей по всій Україні, 
залишаються і ті, хто ви-

словлюють невдоволення з 
приводу всього цього «га-
ласу»: «Ми завжди носили 
шуби та дублянки, шкірян-
ки і застеляли в будинках 
шкури на крісла. Наші 
предки вбивали тварин для 
виживання, вони служили 
їм їжею і одягом, як і зараз. 
Чому їсти кролика на обід 
вони не протестують, а 
носити на собі обурюють-
ся?», — говорить одеситка 
Наталія Степанівна.
Насправді, в цій темі є 
багато «за» і «проти», я 
вислухала чимало думок 
різних людей і прийти до 
єдиного висновку для всіх 
не змогла. Тут вибір у кож-
ного свій. Одностайного 
рішення прийняти не мож-
на. Адже тема вегетаріан-
ства до сих пір не знайшла 
єдину думку узгоджену з 
усіма.
Вирішувати тільки Вам: 
добре чи погано вбивати 
тварин заради гарних ре-
чей? Або ж вартоно сити-
штучне хутро і дермантин?
             Стародубець 
                    Крістіна
                      Фото автора



Сьогодні ми познайоми-
мось з дивовижною соняч-
ною країною-Грузією. Які 
асоціації у вас викликає 
ця країна? Проживши там 
більше місяця, я можу ска-
зати, що для мене Грузі-
я-це привітність місцевих 
жителів, храми, гори, річ-
ки, сіре небо над морем, 
свята з розмахом, вино, 
сир і фрукти. А розпочи-
нається наша подорож зі 
столиці Грузії-Тбілісі. Це 
місто на річці Курі дивує 
тим, що поєднує у собі 
широкі проспекти та га-
лас центральних площ з 
особливою атмосферою 
затишку на вулицях, яка 
не дає відчуття мегаполісу. 
Таке явище дуже рідко зу-
стрічається у туристичних 
столицях, що мене здиву-
вало і дуже сподобалося.

На цьому контрасти Тбілі-
сі не закінчуються. Тут ви 
можете спостерігати по-
єднання давньої історії та 
сучасності. Храми, збудо-
вані декілька сторіч тому, 
доречно переплітаються 
із надсучасними творіння-
ми архітектури, а покинуті 
чорні балкони з чепурни-
ми скляними вітринами 
магазинів.
Чим ще дивує Тбілісі, так 
це своєю життєрадісністю. 
Ви побачите, що пройшов-
ши декілька старовинних 
кварталів міста, скушту-
вавши місцеву ароматну 
випічку та зловивши де-
кілька посмішок перехо-
жих, ваш настрій підійма-
ється.
До речі, національна кухня 
Грузії дуже смачна. Майже 
у кожному ресторані або 

кафе більшість представ-
лених страв є представ-
никами саме грузинської 
кухні. Тут складно знайти 
заклади зі стравами італій-
ської чи японської кухні. 
І це стосується не тільки 
кухні, а і в цілому, грузи-
ни надають перевагу на-
ціональним традиціям та 
звичаям.
Наступне місто нашої 
подорожі-Батумі. Місто 
розташоване на березі 
Чорного моря та є голов-
ним туристичним містом 
країни. Місто дуже сучас-
не, доглянуте, гостинне та 
незвичайне. Батумі дуже 
відрізняється від Тбілісі. 
Тут вже набагато менше 
представників стародав-
ньої історії Грузії, але на-
томість ми отримуємо нові 
та найрізноманітніші бу-

дівлі сучасної архітектури. 
У Батумі безліч цікавих 
куточків, а околиці міста 
просто рясніють дивними 
пам’ятками.
Це ідеальне місце для про-
гулянок, тому що у місті 
дуже спокійно, приємна 
погода, на кожному кроці 
щось нове і незвичайне. 
Охайні вулиці, викладені 
бруківкою плавно переті-
кають у площі з високими 
пальмами, які виводять до 
величезного зеленого пар-
ку, просторої набережної і 
моря. Також, дуже приєм-
но відчуття того, що місто 
вільне від нагромаджень 
магазинів і готелей, що 
дає можливість комфортно 
відпочивати.
       Самелюк Юлія
                Фото автора
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