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На третьому курсі кожному 
студенту стає знайомим 
словосполучення «ви-

робнича практика». Що ж криється 
за цими двома словами: нудний мі-
сяць цікаве проведення часу, важка 
робота,  чи неоціненний досвід? 

Студенти-журналісти третього курсу 
випробовують себе в ролі справжніх 
професіоналів. Вони не просто бачать, 
як працюють у типографіях чи видав-
ництвах, а самі починають працювати 
на базах практики: у редакціях газет, 
інформаційних агентствах. Підставою 
для проходження практики є угода 
між університетом та ЗМІ. Після про-
ходження практики студенти можуть 
усвідомити, чи подобається їм певний 
напрямок у журналістиці та навіть от-
римати пропозицію працювати саме в 
цьому ЗМІ. Звичайно, це можливо лише 
в тому випадку, якщо студент добре за-
рекомендує себе перед керівниками. 
Це також допоможе отримати позитив-
ні рекомендації в щоденник практики.

Цього року студентів розподілили 
до таких місць: Інформаційне агент-
ство «Контекст Причорномор’я»; Все- 
українська тижнева газета «Моряк 
України»; Одеська обласна громад-
сько-політична газета «Чорноморські 

новини»; Інформаційне агентство «Ме-
діа-Інформ»; Територіальні органи 
Одеської митниці ДФС; Газета «Спо-
стерігач»; ГО «Нове майбутнє» журнал 
«Proactive»; Типографія «Офсетік»; ГО 
«Молодіжна організація» «Енактус» 
при ОНУ імені І. І. Мечникова.

Із деякими організаціями ОНУ 
співпрацює вперше, з іншими — багато 
років. Незважаючи на те, що всі ЗМІ 
погодилися взяти до себе на практику 
студентів, деякі з організацій вияви-
лися більш відповідальними і відно-
сяться до молодих спеціалістів як до 
рівних, як до колег. Звичайно, у тако-
му випадку обов’язків та професійних 
завдань у студентів стає більше. 

Загалом студенти займаються саме 
тим, чого їх навчали ці три роки в уні-
верситеті. А саме: збирати, обробляти 
інформацію та подавати її у вигляді 
новинних матеріалів, статей, публіка-
цій в соціальних мережах. Наприклад, 
студенти, що працюють в територі-
альних органах Одеської митниці ДФС 
разом з керівником практики відвіду-
вали певні заходи, а потім, на підста-
ві отриманої інформації, публікували 
на офіційній сторінці у Facebook не-
великі замітки й самостійно зроблені 
та оброблені фотографії. Також вони 

займалися версткою матеріалів для 
окремої рубрики та створенням ін-
фографіки для матеріалів специфіч-
ної тематики. Увесь період практики 
студенти заповнювали щоденники, 
де описували, як саме вони працюва-
ли, що робили й чого навчилися. По 
завершенні виробничої практики 
ці щоденники збираються, і на їхній 
підставі оцінюється робота кожного.

Студенти також поділилися своїми 
враженнями від виробничої практики:

«Практика цього року мені подоба-
ється. Можливо через те, що там, де 
проходить практику наша група, до нас 
ставляться з повагою. Дають цікаві 
завдання, допомагають. Ми не тільки 
тексти пишемо, а й творчо працюємо, 
навіть в інше місто їздили» (Юлія)

Загалом виробнича практика на-
правлена на те, щоб студенти закрі-
плювали та поглиблювали теоретичні 
знання, отримані ними в процесі ви-
вчення певного циклу теоретичних 
дисциплін, практичних навичок зі 
спеціальності, а також здійснювали 
збір фактичного матеріалу для вико-
нання курсових проектів чи робіт. 

Стаємо справжніми професіоналами

Юлія ЛІННИК
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Медична реформа, яка 

розпочала свій рух у 

квітні 2017 року, посту-

пово набирає оберти. Її запровадила 

Уляна Супрун, виконувач обов’язків 

міністра охорони здоров’я України. 

Які зміни вже відбулися та чого нам 

чекати? Давайте розбиратися.

Старт реформи почався з впро-

вадження системи реімбурсації (ви-

плата компенсацій). Програма «До-

ступні ліки» передбачає, що пацієнти з 

серцево-судинними захворюваннями, 

бронхіальною астмою чи діабетом 

ІІ типу можуть отримати ліки безко-

штовно або з незначною доплатою. 

Для цього потрібно звернутися до 

лікаря та отримати правильно випи-

саний рецепт, потім піти до аптеки з 

позначкою «Доступні ліки» та отри-

мати їх безкоштовно або з доплатою. 

Пріоритетність надали лікуван-

ню саме цих хвороб, тому що вони 

найбільше впливають на показни-

ки смертності населення або суттє-

во знижують якість життя пацієнта 

та ефективно лікуються на амбула-

торному рівні. Смертність від сер-

цево-судинних хвороб складає 65% 

від загальної смертності населення 

в Україні. Відповідно до статистич-

них даних, на діабет ІІ типу страждає 

один мільйон людей (у 6 разів біль-

ше ніж на діабет І типу). Хворих на 

бронхіальну астму зареєстровано по-

над 210 тис (здебільшого, це діти та 

молодь). (Дані з офіційного сайту Мі-

ністерства охорони здоров’я України).

У серпні 2018 року МОЗ України 

затвердив новий реєстр препара-

тів програми. Коли програма стар-

тувала, загалом у ній було 153 пре-

парати, з яких безкоштовно можна 

було отримати 23. Нині у програмі 

261 препарат, 59 з яких є повністю 

безоплатними. Тобто за час роботи 

програми кількість доступних ліків 

збільшилася майже в 2 рази. Наразі 

6179 аптек беруть участь у програмі.

27 грудня 2017 року спеціально 

була створена Національна служба 

здоров’я України — центральний 

орган виконавчої влади, що реалі-

зує державну політику у сфері дер-

жавних фінансових гарантій ме-

дичного обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій. 

НСЗУ є національним страховиком, 

який укладає договори із заклада-

ми охорони здоров’я та закуповує 

у них послуги з медичного обслуго-

вування населення; контролює до-

тримання умов договорів та робить 

прямі виплати закладам за надані 

послуги. На фінансування НСЗУ у 

2018 році було передбачено у держав-

ному бюджеті майже 8,3 млрд грн. 

З 1 січня 2018 року запрацювали 

інформаційні електронні системи 
«HELSI», «MEDICS», «EMSIMED», 
«MEDSTAR», «MEDCARD», «ПО-

ЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ», «ДОКТОР 

АЛЕКС», «ELIFE». Тобто медзаклади 

можуть вести електрону карту паці-

єнта, організовувати онлайн-записи 

до лікаря, вести медичну документа-

цію. На перший погляд дуже зручно 

та сучасно, якби не два «але»: пер-

ше — не всі медичні заклади мають 

обладнання для того, щоб перенести 

паперову документацію в електро-

нний варіант, тобто вони просто не 

мають комп’ютерів або навіть ко-

штів на їх придбання; друге — не всі 

люди мають змогу впоратися з цими 

системами, наприклад, старше по-

коління, або ті, хто не може це собі 

дозволити. Однак, такий перехід має 

відбуватися протягом кількох років.

У період з 2 квітня по 1 липня 2018 

року пацієнти повинні були обрати 

сімейного лікаря/терапевта/педіа-

тра та підписати з ним декларацію. 

Це необхідно для того, щоб укра-

їнська система охорони здоров’я 

перейшла на новий спосіб фінансу-

вання. Тобто за принципом «гроші 

ходять за пацієнтом». Тому заробіт-

на плата стане не однаковою, як це 

було раніше, а стане залежати саме 

від кількості підписаних деклара-

цій. Гроші ж за таких пацієнтів ме-

дичні заклади будуть отримувати 

від Національної служби здоров’я 

України. Однак, щоб отримати 

кошти від НСЗУ, їм потрібно поз-

бутися статусу бюджетних уста-

нов та стати комунальними неко-

мерційними організаціями. Тоді 

медзаклади зможуть самостійно 

розподіляти кошти за надання па-

цієнтам послуги первинної ме-

дичної допомоги. 

Також зараз є ряд аналізів та 

досліджень, які за потреби, а не за 

власним бажанням, можна прове-

сти безкоштовно. Але тільки в тому 

випадку, коли це справді необхід-

но й лікар сам направляє на них. 

Наразі це всі істотні зміни, які 

ми вже відчули на собі. Тому пого-

воримо про те, що нас чекає.

З липня 2019 року планується про-

грама «Безкоштовна діагностика». Як 

Шлях медичної реформи



повідомляє офіційний сайт Міністер-

ства охорони здоров’я України, пе-

редбачається, що НСЗУ оплатить 54 

діагностичні та лікувальні послуги за 

направленням сімейного лікаря/педіа-

тра/терапевта. Можна буде безоплатно 

пройти обстеження на поширені хво-

роби внутрішніх органів, серця, леге-

нів та найбільш розповсюджених видів 

онкології в чоловіків і жінок. Для паці-

єнтів це означає, що не потрібно буде 

приносити шприци, рукавички, вату 

та плівку для рентгена — НСЗУ покриє 

вартість послуг у програмі. «Безко-

штовну діагностику» зможуть надава-

ти як комунальні, так і приватні діа-

гностичні центри, які укладуть договір 

з НСЗУ. На програму у Держбюдже-

ті-2019 закладено 2 млрд грн.

Щодо реформи вторинної (спеці-

алізованої) ланки надання медичної 

допомоги МОЗ України вирішило 

спочатку провести пілотний проект 

у Полтавській області. Планується, 

що 56 лікарень Полтавської області 

перейдуть на оплати за договора-

ми Національної служби здоров’я 

з 1 квітня 2019 року. Для того, щоб 

перехід відбувався поступово: 60% 

коштів на стаціонарну допомогу 

заклади отримують фіксованою су-

мою щомісячно на основі даних за 

попередні періоди, 40% коштів буде 

виплачено за іншим принципом — 

за проліковані клінічні випадки. За-

клади будуть звітувати в Національ-

ну службу здоров’я про кількість та 

структуру випадків госпіталізації. 

НСЗУ збиратиме та оброблятиме ці 

дані й на підставі звітів оплачувати 

кошти за конкретні надані медичні 

послуги. Проект триватиме до кін-

ця 2019 року. НСЗУ відпрацює нову 

модель фінансування, а також от-

римає достовірну інформацію про 

те, скільки випадків госпіталізації 

у лікарнях й амбулаторних послуг в 

поліклініках конкретної області. На 

основі цих даних НСЗУ зможе ефек-

тивно прогнозувати потребу медич-

них послуг в Україні в майбутньому.

Повноцінна реформа на вто-

ринному та третинному (високо-

спеціалізованому) рівнях надання 

медичної допомоги передбача-

ється на 2020 рік.
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Зиму завжди було прийня-

то вважати найдепресив-

нішою порою року. Похму-

рі пейзажі, сумні обличчя, бляклий 

одяг — це типова зима. Кожен із нас 

хоча б раз протягом трьох місяців 

відчував занепад сил, розгубленість 

чи незрозумілу втому. Саме тому 

багатьом важко перелаштуватися 

на весну, хоча погода мотивує на 

зміни, активну роботу. 

Отже, професіонали в галузі здо-

ров’я пропонують такі лайфхаки:

ОЛЕНА МЕЛЬХЕРТ, ТРЕНЕР 

ІЗ ФІТНЕСУ:

«Пять лет назад я решила, что 

пора что-то менять в жизни. Да, как 

ни странно, это случилось весной. 

Я начала прокачивать свой мозг и 

своё тело. Ничто не помогает боль-

ше, чем уборка в голове и хотя бы 

получасовая утренняя пробежка. 

Читайте, думайте и занимайтесь 

спортом или хотя бы просто ходите 

больше пешком! Результаты не за-

ставят долго ждать!»

АЛЛА ТКАЧЕНКО, ЛІКАР-ДЕР-

МАТОЛОГ:

«Настроить себя на продуктив-

ную весну на самом деле очень про-

сто. Я выделила для себя три пра-

вила, которые могу с уверенностью 

советовать и своим пациентам. Во-

первых, нужно вставать раньше, 

ведь тогда успеваешь 

намного больше. Во-

вторых, нужно завести 

дневник, в котором бу-

дешь записывать свои 

как выполненные, так и 

запланированные цели. 

Ну и, в-третьих, нужно 

принимать витамины, 

так как весной все стра-

дают от недостатка ви-

таминов».

ОЛЕНА КОСТЕЦЬКА, 

ПСИХОЛОГ:

«Если зима ограни-

чивает наши возмож-

ности, то с весной всё 

совершенно по-друго-

му. Это пора творить, 

работать и веселиться! Общайтесь 

больше с друзьями, дышите све-

жим воздухом, заряжайтесь по-

зитивом, перестаньте думать о 

плохом. Я, допустим, каждый день 

записываю, что со мной хорошего 

произошло за день. Это мелочи, 

но они так иногда поднимают на-

строение. Также рекомендую заве-

сти так называемый «wishlist», где 

будут прописаны цели, планы, по 

достижению которых, вы будете 

отмечать это, и жизнь станет ярче, 

работа будет продуктивнее, а на-

строение лучше».

ЯК ПОЗБАВИТИСЯ 
післязимової депресії
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У «Терміналі 42» відбулася 

зустріч з Томасом Брун-

нером, організатором рес-

таврації філармонії в Дніпрі.

На початку зустрічі виступив Мико-

ла Латушкін з привітанням гостей та 

спікера Томаса Бруннера. Він змотиву-

вав аудиторію й пояснив мету проекту: 

«Івент-проекти потрібні для об’єднан-

ня і фокусування уваги однодумців, які 

роблять глобальні речі в різних сферах. 

Адже якщо ми не впливаємо на кон-

текст оточення, воно вплине на нас».

Томас Бруннер почав промову з 

передісторії про своє життя в Австрії, 

яка змотивувала його займатися ре-

конструкцією історичних будівель в 

Україні. Він повідав про рідне місто 

Лінц. Це місто з самого промислово-

го й екологічно забрудненого змогли 

перетворити в найчистіше, завдя-

ки побудові філармонії і культурних 

майданчиків. І сюди стали приїжджа-

ти маестро й артисти світового рівня. 

Мерія Лінца змінила імідж міста, зро-

бивши пріоритетною культуру, а саме 

реставрацію старовинних будівель. Це 

привернуло зацікавленість інвесторів 

і фахівців. Трансформація міста відбу-

лася всього за 30 років. 

Томас переїхав з Лінца в Україну у 

2006 році й заснував першу ферму з 

розведення свиней без антибіотиків. 

Але крім бізнесу, він небайдужий до 

культурного життя Дніпра. Він прово-

дить аналогію між Лінцем і Дніпром: 

це промислове місто, яке можна зро-

бити комфортним і затишним для 

жителів і туристів шляхом реставрації 

старовинної архітектури. Адже Украї-

на має культурні спадкування, які гли-

боко закопані. А філармонія Дніпра 

схожа на покинутий завод або морг.

«Для мене культура — це догляд за 

навколишнім середовищем і турбо-

та про майбутнє. Культура дає сенс: 

прослуховування класичної музики 

заспокоює й дарує гармонію. Люди в 

будь-якому стані переживають різні 

емоції: катарсис, меланхолію, смуток, 

щастя. Якщо в місті немає оперного 

театру — це районний центр. І пробле-

ма українців зовсім не в тому, що немає 

грошей на ремонт фасаду, а в тому, що 

вони недооцінюють цей потенціал. І не 

мають системи, як розвивати проекти 

реконструкції», — вважає Томас.

Австрієць створив «Клуб друзів фі-

лармонії», до якого може вступити 

кожен бажаючий. Мета клубу — об’єд-

нання людей, які хочуть вплинути на 

культурне майбутнє. У планах клубу — 

зробити Дніпро музичним центром 

України. Томас представив свій план, 

до якого входять такі ініціативи: ре-

монт фасаду філармонії, будівля кон-

серваторії, закордонні програми об-

міну з інститутами класичної музики, 

будівництво інтелектуальних майдан-

чиків, концерти й гастролі музикантів.

Проект Томаса Бруннера зацікавив 

гостей, і йому поставили багато питань:

ЯКЩО Б ВИ БУЛИ НЕ АВСТРІЙ-

ЦЕМ, А УКРАЇНЦЕМ, ЗМОГЛИ Б 

РЕАЛІЗУВАТИ ЦІ ПРОЕКТИ?

В Австрії і взагалі в Європі все дав-

но побудовано й немає інновацій. В 

Україну всі починають впроваджува-

тися, бачать в ній платформу. А укра-

їнці пасивні до таких пам’яток історії.

З ЯКИМ ПОСИЛОМ ВИ ПРИЇХА-

ЛИ ДО ОДЕСИ, РОЗПОВІСТИ ПРО 

СВІЙ ПРОЕКТ, АБО У ВАС Є ЯКІСЬ 

ПЛАНИ НА НАШЕ МІСТО?

В Одесі гарний історичний центр, 

прекрасний оперний театр, і з туриз-

мом покраще. Варто перенести дос-

від Одеси до Дніпра. Адже культура 

не пов’язана з грошима, а з підхо-

дом. Бракує дотацій, потрібно зміц-

нювати музичне товариство і праг-

нути до вищого рівня.

ЯК ВИ БОРОЛИСЯ З КОРУПЦІЙ-

НОЮ ТЯГАНИНОЮ?

Коли всі розуміють загальний зміст, 

що це корисно для міста, влада також 

підтримує й не чинить перешкод.

«Варто перенести досвід Одеси до Дніпра»: 
культурні інновації Томаса Бруннера

Філармонія в Дніпрі 

Філармонія в Лінці
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П ро це для нашої редак-

ції розповіла Надія Чор-

на-Бохняк, яка є експер-

том комунікації з більш ніж 9-річним 

досвідом. Проекти та організації, до 

яких Надія долучалася були присвячені 

допомозі та підвищенню рівня захи-

щеності кризових дітей, вимушених 

переселенців, самотніх людей похило-

го віку, молоді з особливими потре-

бами, а також адвокації реформ і 

політики на міжнародному, націо-

нальному та місцевому рівнях. 

ЩО ТАКЕ PR СОЦІАЛЬНОГО 

ПРОЕКТУ? ЯКІ ЦІЛІ ВІН МАЄ?

PR є систематичною діяльністю, 

яка спрямована на формування або 

пояснення образу, мети, ідеї, вибудо-

ву довіри і зв’язків, зміну ставлення 

й поведінки, залучення до проекту/

організації/дії. PR варто розгляда-

ти як оперативний інструмент більш 

масштабної та довгострокової кому-

нікаційної стратегії, яка містить та-

кож внутрішні і кризові комунікації. 

Загалом він сприяє організаційному 

розвитку, і саме тому серед україн-

ських неурядових організацій суттєво 

зростає увага до PR — це приємно. Пі-

арник виступає вже не тільки комуні-

катором, а й захисником і радником 

для своєї команди та керівництва.

ЧИМ PR СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 

ВІДРІЗНЯЄТСЯ  ВІД ЗВИЧАЙНОГО?

Продуктом, безумовно. Часто кон-

текстом. Глибиною, якщо порівнюємо 

з комерційним маркетингом, який має 

за ціль продати продукт чи послуги. А 

от техніки, інструменти, методологія в 

більшості мало чим відрізняються від 

комерційного PR.

ЯКІ РЕСУРСИ ТРЕБА ОБРАТИ 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОКРАЩИТИ 

ІМІДЖ СВОГО ПРОЕКТУ?

Ресурсами володіють, обирають ін-

струменти — після розуміння цілей, 

завдань, цільової аудиторії, наявних 

ресурсів. Під інструментами можна 

розуміти діджитал-комунікації, мар-

кетингові матеріали, роботу зі ЗМІ, 

розвиток партнерств, контент-марке-

тинг, публічні заходи.

ЧИ ЗУСТРІЧАЛИ ВИ ВИКОРИ-

СТАННЯ ЧОРНОГО PR В СОЦІ-

АЛЬНИХ ПРОЕКТАХ? НАСКІЛЬКИ 

ВІН Є ДОРЕЧНИЙ?

Не пригадую такого. Зустрічала пе-

ресмикування фактажу та суті інстру-

менту, техніки, тренду. Проте я вважаю, 

що  це допомагає включитись іншим 

на ринку й стежити за контекстом PR, 

використовувати його для свого блага. 

Специфікою PR соціальних проектів 

насамперед є блага мета (як я вже ка-

зала: пояснення ідеї, вибудова довіри і 

зв’язків, зміна ставлення й поведінки, 

залучення до проекту/організації/дій), 

тому, навіть якщо хтось з ніби-то кон-

курентів по сектору виграє, це мож-

на трактувати все рівно як перемогу, 

оскільки приносить суспільну користь.

ЯКИЙ ІНСТРУМЕНТ КРАЩЕ ОБ-

РАТИ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЗМІ ЧИ СОЦІ-

АЛЬНІ МЕРЕЖІ? ЧОМУ?

Згідно з останніми дослідженями, 

телебачення й Інтернет є основними 

каналами отримання інформації та 

новин для українців. Відповідно скон-

центруватися краще всього на них, 

але це стосується не всіх організацій 

та проектів. І там, і там трендом 2018 

однозначно є відео та живі трансляції, 

залучення лідерів думок та впізнава-

них брендів, спонукання до дії. Робота 

зі ЗМІ є більш ресурсовитратною, ніж 

з соцмережами чи діджитал-комуні-

каціями взагалі, але відштовхуватись 

слід насамперед від бажаного резуль-

тату. Для будь-якого інструменту PR 

важливо розуміння потреб аудиторії, 

якісний контент, чіткість повідомлен-

ня, живий контакт.

ЧИ ЗАВЖДИ PR ДОПОМАГАЄ 

ПРИВЕСТИ ГРОШІ В ПРОЕКТ? 

ЯКЩО ТАК, ТО ЯКИМ ЧИНОМ?

PR і фандрайзинг — різні речі. Вони 

працюють у зв’язці, і без першого фан-

драйзинг може давати результат дуже 

недовгий час. З мого досвіду, власне, 

фандрайзинг є одним з мірил успішно-

сті PR, але наголошую на словах «одним 

із». PR допомагає формувати позитив-

ний образ та довіру, і вже на основі цих 

зв’язків виникає вірування в ресурси.

ЯКІ ІСНУЮТЬ ЕТАПИ ПЛАНУ-

ВАННЯ PR КОМПАНІЇ?

Головні етапи — це планування, 

реалізація та оцінка. Окрім них є інші 

важливі моменти, як наприклад:

• за методологію дизайн-мис-

лення: створити ідею чи 

декілька ідей + окреслити 

прототип кампанії/заходу + 

протестувати їх. Важливо, аби 

в цьому брала участь не лише 

людина, яка відповідна за PR 

компанії, а й уся команда чи 

бодай її частина; 

• сфокусованість — понад усе. 

Краще витратити більше часу 

на планування й чітку ціль, ніж 

робити безліч зайвих рухів, які 

ні до чого не призведуть;

• верифікуйте всі ідеї та актив-

ності стосовно орієнтованості 

на адресата, персоніфікованості. 

Розповідайте більше історій; 

• використовуйте якомога біль- 

ше технологій і діджиталу, 

але не забувайте про інтегро-

ваність каналів та те, що «не 

онлайном ж єдиним»;

• висока якість контенту (тут мож-

на мати на увазі навіть спікерів 

та формат заходів і даних) є за-

порукою успіху, приділіть цьому 

чималу увагу; 

• обов’язково майте план Б.

ЯКІ ПОРАДИ ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПІ-

АРНИКАМ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ?

Практика — найкращий інструмент. 

Неважливо, буде це волонтерство, ста-

жування чи оплачувана робота. Прак-

тикуйтесь безупинно та осмисленно, 

безперервно й різносторонньо навчай-

тесь. Також виробіть звичку рефлексу-

вати, think out side of box: аналізувати 

конкурентів і партнерів, кейси та під-

ходи, методології та чужі помилки.

PR у соцiальному проектi: 
стратегії експерта
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Сьогодні ми знову пого-
воримо про те, звідки 
ми родом. Звідки ви? 

Ви місцеві? Чи приїхали з якогось 
віддаленого містечка? Як часто 
вас про це запитують при зна-
йомстві? А ви постійно цікави-
теся, де ж народився ваш новий 
знайомий? 

Мене запитують щоразу. На-
стільки часто, що я навіть втом-
лююся це повторювати. Я родом 
із селища міського типу Саврань.  

217 кілометрів на північ, три го-
дини автобусом — і ти там. Хтозна 
чому, та багато одеситів знають 
про це містечко. Хтось там був, у 
когось батьки звідти родом, у ко-
гось там дача. Хтось міг чути про 
дивовижні савранські ліси, і на-
віть їздив туди по гриби…

Саме там, у мальовничому мі-
стечку, яке славиться своєю при-
родою, я народилась і зроста-
ла. Там минули моє дитинство і 
юність. І скільки я себе пам’ятаю, 

сюди приїздили все нові й нові 
люди. З великих міст. Люди по-
стійно приїжджають сюди, купу-
ють будинки, облаштовують дачі, 
залишаються назавжди. Для мене 
було загадкою, що ж вони знайш-
ли у цьому містечку, з якого я на-
впаки хотіла поїхати? Що й досі 
змушує їх покидати життя у місті?

Природа. Чисте повітря, гарні 
ліси… Ось які я чула відповіді. Та 
гарні пейзажі й чисте повітря да-
леко не все, що тут на вас чекає.

Саврань знаходиться на пере-
тині двох річок: Південного Бугу 
й Савранки. Вона оточена їхні-
ми водами та величними лісами. 
Щороку на березі Бугу проходять 
масові гуляння під час фестива-
лю «Квітка папороті», на честь 
свята Івана Купала. Люди з усього 
району та навіть із сусідніх при-
їжджають сюди, щоб розважитися 
та відпочити. А ось восени вони 
приїжджають вже по гриби. Адже 
в цих лісах більше ста видів їс-

РОЗКАЖИ МЕНІ, ЗВІДКИ ТИ



тівних грибів. Де ще знайти таке 
різноманіття? 

В останні роки тут, у заповід-
нику, розвелося багато диких 
тварин, зокрема вовків та на-
віть оленів. Птахи теж не оми-
нають ці місця й майже не бо-
яться людей. Тут багато вдалих 
місць для полювання і рибо-
ловлі. На жаль, браконьєри цим 
активно користуються.

Місцеві жителі стежать за чи-
стотою лісів та річкової зони. По-
стійно проводяться суботники та 
акції, під час яких прибирають 
узбережжя річок та узлісся. Зараз 
місцева влада активно займаєть-
ся облаштуванням центру міста, 

парку. Також у Саврані є ГЕС, біля 
якої знаходиться база відпочин-
ку. Це чудове місце для пікніків 
та різного роду відпочинку.

Але Савранщина — це не лише 
ліси. Це ще й легендарний пар-
тизанський край. Так, на цій те-
риторії за часів Другої світової 
війни діяв один із партизанських 
загонів «Буревісник». Повстанці 
не боялися чинити опір загарб-
никам, постійно влаштовували 
диверсії. А ці ліси були для них 
чудовим прикриттям.

Савранщина — це ще й диво-
вижні голоси. Тут народжуються 
дуже талановиті люди, які не уяв-
ляють своє життя без пісні. Співо-

чі колективи часто перемагають у 
різноманітних конкурсах. 

Скільки я себе пам’ятаю, я хоті-
ла поїхати з цього тихого містеч-
ка, життя у якому здавалося мені 
таким нудним… Та ось я виросла, 
живу у великому місті —  і я просто 
не можу не сумувати за чудовими 
пейзажами, світанками на бере-
зі Бугу, за лісом, який починався 
одразу за парканом мого дому… 

Так, можливо тут мало місць 
для розваг,  і у магазині ти не 
завжди знайдеш одяг собі до 
душі, але одного разу побачивши 
цей краєвид, ти вже не зможеш не 
повернутися сюди ще раз.
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Євгенія ШЕВЦОВА
Фото: Євгенія Шевцова
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Кристина ШКРЕБТАНОВА
Фото: Кристина Шкребтанова
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Зима. Холод. Чим зайня-
тися, коли твої дні прохо-
дять у затишній кімнаті, а 

за вікном сніг? В один із таких днів 
батьки зробили мені сюрприз — 
поїздку до сонячного Єгипту. 

Дорога була довгою. Нічний 
потяг повіз нас до Києва, де наша 
сім’я провела весь наступний день. 

На ранок ми поїхали до аеро-
порту «Бориспіль». Перший політ 
вразив мене: зміна тиску, закла-
дені вуха від підйому на велику 
висоту. Через чотири години мої 
батьки, брат і я приземлилися в 
теплому Шарм-ель-Шейху (ку-
рортне узбережжя Єгипту).

Відчувши жарке повітря і поба-
чивши розкішні пальми, я зрозумі-
ла, що настала пора розслаблення і 
насолоди, адже я людина, яка любить 
спеку й не переносить холод. В аеро-
порту Шарма ми пройшли черговий 
паспортний контроль, після чого ав-
тобус відвіз нашу сім’ю до місця, де 
ми жили наступні дев’ять днів. 

Дорогою туди мені було дуже ці-
каво спостерігати арабський стиль 
побудови будівель: готелів, клубів, 
барів. До нашого будинку ми до-
їхали доволі швидко. Після вечері 
я пішла вивчати територію нашої 
ділянки: кілька басейнів, свій ви-
хід до моря, пара ресторанів, ла-
унж-зона, багато двоповерхових 
корпусів, у яких живуть люди, гар-
ний великий хол та багато іншого. 
Я була в захваті від цього місця. 

Наступні ж дні проходили за 
однією схемою: пляж, аніматор-
ські розваги на галявині біля 
моря, знову пляж, потім недов-
гий сон перед вечерею. Після неї 
на нас чекала аніматорська роз-
вага в театрі. Кожен день це було 
щось нове: «Міс/Містер готелю», 
колумбійські танці, факер-шоу 
(саме так його називають місце-

ві), екстрим-шоу, танець живота, 
бальні танці, бурлеск-шоу, танець 
чоловіків у спідниця (їхній одяг 
був надзвичайно красивим). Орга-
нізатори давали змогу всім бажа-
ючим взяти участь у цих заходах. 

В основному до готелю засе-
лялися українці, араби та італій-
ці. Це створювало неповторну 
атмосферу під час відпочинку. 
З ними можна було розмовляти 
англійською. Мені вдалося по-
знайомитися з людьми різних на-
ціональностей. Усі вони по-своє-
му цікаві та хороші: італійці дуже 
відкриті та веселі люди, які мо-
жуть закрутити тебе в гарячому 
танці й підняти настрій. Араби 
люблять дітей, дуже привітні та 
доброзичливі, дуже добре став-
ляться до українців і при зустрічі 
кажуть  «Слава Україні!». 

Персонал готелю дуже уважно 
ставився до клієнтів: запитував, 
чи гарний у вас настрій, чи по-

трібно ще щось для вашого ком-
форту, чи достатньо їжі та напоїв. 
Що мене особливо вразило — то 
це ставлення до дітей. У мене є 
молодший брат, тож я в перших 
рядах спостерігала за тим, що 
відбувається. Вони могли підій-
ти й дати «п’ять», запитати як 
твій день, пограти з ним в гру, 
навчити фішкам чи особливим 
рукостисканням.

Культура, сам відпочинок, го-
тель, аніматори, розваги. Кожен 
день був настільки насичениим, 
що коли ми їхали, я навіть зро-
нила пару сліз і буду пам’ ятати 
про цю поїздку ще дуже довгий 
час. Додому я привезла засмагу, 
заряд емоцій і сил на майбутній 
навчальний семестр.

Спекотний відпочинок 
у Єгипті
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Володимир ТАТЧИН
Фото: Володимир Татчин
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«Це було щось надзвичайне, те-
пер я бачу заради чого я навчаюсь 
та працюю над собою», — проко-
ментувала свої враження сту-
дентка Анна Мазур.

«Так, це круто. Одна річ бачити 
по телебаченню готову картинку, 
інша побачити, як вона створюєть-
ся із середини», — додав Бонк Денис.

Тиждень першокурсників фа-
культету журналістики цього разу 
розпочався по-особливому, адже 
сьогодні більшість із них вперше 
завітають на справжній телека-

нал. Куратор групи Хобта Олена 
Ігорівна вирішила провести екс-
курсію для своїх студентів теле-
каналом UA: Суспільне, щоб кра-
ще ознайомити їх із майбутньою 
професією.

Серед студентів відчувається 
легке хвилювання, кожен невпин-
но коментує свої уявлення про 
роботу телеканалу, а на обличчі 
охоронця, що зустрічає на вході, 
неозброєним оком можна помі-
тити подив, втім цей подив мож-
на помітити й на обличчях іншого 

персоналу, адже не часто до них 
приходять гості в такій кількості.

У будівлі, що схожа на старий 
університет, студентів привітала 
PR-менеджер, коротко розповів-
ши про свій канал, познайомила із 
продюсером, яка далі проводила 
нас стінами телеканалу. Першою 
зупинкою студентів стала сту-
дія, де знімають ранкові телешоу, 
вона була схожою на домашню ві-
тальню, створювала приємну ат-
мосферу для гостей та спілкуван-
ня. Саме там нас зустріли ведучі 
цього шоу Олег Корейба й Тетяна 
Сільвестрова. Вони розповіли про 
тонкощі проведення ефіру та про 
підготовку до нього. Атмосфера 
була спокійною, студенти стави-
ли запитання, які здебільшого 
були про вік цільової аудиторії 
та про її кількість, ведучі ж із за-
доволенням відповідали на них. 
Але час у студії новин та ранко-
вих шоу був обмежений, тому що 
треба було проводити випуск но-
вин. Тому ми із продюсером від-
правились в інженерну кімнату, 
де змогли з середини побачити, 

як персонал каналу, наче бджоли, 
які наповнюють соту, згуртовано 
працювали над спільним завдан-
ням. Слід зазначити, що майже 
весь час студенти не випускали 
із рук смартфони, фіксуючи най-
більш цікаві для них моменти. 
Проте особливе враження на сту-
дентів справила монтажна кімна-
та: «…Когда я шла на UA:Одесса, 
то надеялась на более профессио-
нальную аппаратуру для монта-
жа, но там оказались допотопные 
мониторы и желтая клавиатура. 
Освещение подарили немцы. Хотя 
должно было наше правительство. 
Все печально, но все равно было ин-
тересно», — прокоментувала свої 
враження Збираник Каріна. 

Загалом більшість студентів 
зійшлася на тому, що екскурсія 
була цікавою, пізнавальною та 
корисною для кожного з них. Сво-
їми враженнями поділася й кура-
тор, що організувала цю захопли-
ву подорож. Хобта Олена Ігорівна: 
«Студенти першого курсу мали 
унікальну змогу ознайомитися з 
телевізійними залаштунками сус-
пільного телебачення, доторкну-
тися до процесу підготовки, запису 
й монтажу телевізійного продук-
ту. І все це за дбайливої співуча-
сті працівників «Суспільного» — 
фахівців захоплених й закоханих у 
свою справу».

У ГОСТІ ДО МАЙБУТНІХ КОЛЕГ: 
студенти ОНУ імені І. І. Мечникова
завітали на UA:СУСПІЛЬНЕ
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Ярослава ФУРСЕНКО
Фото: Ярослава Фурсенко
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Цьогорічне свято про-

водів зими й зустрі-

чі весни організува-

ли КП «Парки Одеси» та ГО «Рада 

Миру» на території центральної 

алеї у парку імені Т. Г. Шевченко. 

Протягом 8-10-го березня шостий 

Всеукраїнський фестиваль ярма-

рок «Лавка майстрів» й фестиваль 

домашньої випічки та консервації 

«Закрома» представляли одеси-

там свої вироби в індустрії «hand 

made», крафтової продукції. Ча-

стували млинцями, кренделика-

ми, медовими пряниками, бубли-

ками, великою кількістю різних 

напоїв (від глінтвейну до пряного 

збитню). Серед різноманіття ру-

кодільних аксесуарів та їжі також 

можна було придбати книжки. 

Приїжджі майстри з різних облас-

тей України вдало збирали навколо 

своїх столів зацікавлених одеситів, 

поки на сцені «Ракушка» відбува-

лися святковий концерт, конкурси 

з призами, вікторини. В останній 

день з 15-ої до 17-ої години прово-

дилися спортивні заходи, організо-

вані КО «Спорт для всіх». Змагали-

ся в силі та витримці як дівчата, так 

і чоловіки, як малеча, так і дорослі. 

По завершенні о 17-ій годині гос-

тей зібрали навколо опудала во-

дити танок та співати. Опудало до 

речі було меншим, ніж запланова-

не, бо через несприятливі погодні 

умови вітер міг рознести полум’я, 

та за безпекою відвідувачів пиль-

но стежили пожежні. Після завер-

шення хороводів і співів бажаючі 

написали записки з проханням 

про вибачення. Ці записки поклали 

всередину опудала й почалося тра-

диційне спалювання. Ніхто з гос-

тей не постраждав, а концерт тим 

часом продовжувався.

Масляна — єдине язичницьке 

свято. Кожен з семи днів Масляни-

ці унікальний, і має власну назву: 

• понеділок — «Зустріч», 

• вівторок — «Загравання», 

• середа — «Ласунка», 

• четвер — «Розгуляй», 

• п’ятниця — «Тещині ве-

чорниці», 

• субота — «Посиденьки зовиці» 

• неділя — «Прощена неділя»

 Раніше населення строго до-

тримувалося усіх звичаїв, дівчата 

та парубки шукали собі пару, ходя-

чи по вечорницях. До яких тільки 

розваг не вдавалася молодь: ка-

тання на санях, ходіння у гості, за-

стілля й веселощі на дворі. Авжеж, 

адже Сирна седмиця — час відлиги, 

час перед Великим постом, мож-

ливість останній раз повеселити-

ся перед очищенням від гріховної 

тяжкості.

«Це Масляна 
іде, блін да мед 

несе!», —
як в Одесі 
справляли 

Масляницю
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АЛІНА КОХАНОВА
Фото: Аліна Коханова
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Весь світ восьмого березня 

відзначає Міжнародний 

жіночий день. Однак спо-

чатку це свято з’явилося не як день 

шанування «прекрасної статі», а як 

день жінок-революціонерок. Історія 

Міжнародного жіночого дня почи-

нається зі страйку, який влаштува-

ли восьмого березня 1857 року тек-

стильниці міста Нью-Йорк. Втомлені 

від нерівноправності й важких умов 

роботи, жінки вимагали підвищення 

зарплати, поліпшення умов праці та 

рівноправності. Звичайно ж, демон-

страцію швидко розігнали, але шуму 

наробити вона таки встигла. 

Вперше Міжнародний жіночий 

день був проведений 19 березня 

1911 року в Німеччині, Австрії, Данії, 

Швейцарії, Голландії. Дата була об-

рана невипадково: в цей день в 1848 

році король Пруссії перед загрозою 

озброєного повстання 

дав обіцянку провести 

реформи, включаючи 

введення виборчого 

права для жінок. Від-

значати свято стихійно 

восьмого березня по-

чали лише з 1914 року, 

з того часу воно за-

кріпилося на цю дату. 

А з 1975 року ООН, у 

зв’язку з Міжнародним 

роком жінок, почала 

восьмого березня про-

водити Міжнародний 

жіночий день.

Насправді, немає 

значення, яка по-

дія нас привела до 

святкування восьмого березня, усе 

одно зараз це свято має більш гли-

боке значення й сприймається зов-

сім інакше. Це вже не просто заявка 

про свої права (хоча залишилися й 

такі думки в народі), не нагадування 

про те, що жінок треба привітати, це 

своєрідне «вшановування» близьких 

тобі людей жіночої статі, це свято, 

коли можна нагадати їм, що ти ними 

пишаєшся, що вони цього гідні. 

Головне весняне свято в Києві від-

святкували на славу. Тим більше саме 

цей день відзначився теплою та со-

нячною погодою, а саме «плюс шіст-

надцять», хоча перед цим було досить 

прохолодно. Місто підготувало захід: 

тематичні вечірки, гучні концерти, 

яскраві фестивалі й багато іншого. Ко-

жен міг знайти собі щось до смаку. Од-

нією з нестандартних подій цього дня 

став забіг «Ladies Run» в Маріїнському 

парку. Організатори назвали цей захід 

найкрасивішим забігом року. Почати 

свій день з пробіжки в самому цен-

трі столиці — що може бути краще? 

Тим паче, коли на фініші тебе чекає 

приємна винагорода — ексклюзивна 

срібна прикраса. Звичайно в цей день 

мешканці могли насолодитись висту-

пами артистів, таких як «Друга Ріка» 

та «Freedom jazz girls band» (фіналіс-

ток нацвідбору «Євробачення 2019»). 

Окрім того, на цей період припало ще 

одне святкування, на ВДНГ проходив 

захід «Запальна Масляна на ВДНГ», 

тому всі бажаючі мали можливість 

пригоститись смачними млинцями 

на вуличному фудкорті та теплом на 

«Баварському дворі». 

Яка б не була суперечлива історія 

створення свята, кожен може мати 

власне ставлення й змогу відсвят-

кувати цей день якомога найкраще, 

адже це прекрасний початок весни 

та день, який ми можемо наповнити 

святковим задоволенням. 

ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ – БІЛЬШЕ, 
НІЖ СВЯТО
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«Зелена книга»
Володар премії «Оскар» в 

п’яти категоріях — кіно-

стрічка «Зелена книга», 

нікого не залишить байдужим. Вона 

розповість про расизм, життєві труд-

нощі та чоловічу дружбу.

Американська комедійна драма 

«Зелена книга» режисера Пітера Фар-

реллі вийшла в прокат 16 листопада 

2018 року. Але до українських глядачів 

фільм дійшов тільки 24 січня 2019 року. 

У центрі історії реальна людина — Тоні 

«Базіка» Валлелонга. Він неотесаний 

італієць-простолюдин. Восени 1962 р. 

колишній водій сміттєвоза працює охо-

ронцем в одному з клубів Нью-Йорка. 

Заклад закривається на ремонт, а чо-

ловік залишається без роботи. Сидіти 

вдома зі своєю великою італійською 

сім’єю буде якось неправильно, та й їсти 

фаст-фуд на спір за гроші — так вмерти 

можна. Тоді йому випадково розповіда-

ють про вакансію особистого водія у не-

відомого Доктора Ширлі, з яким згодом 

він відправиться в подорож по півдню 

США, і між ними виникне дружба.

Головні ролі виконали Вігго Мор-

тенсен, Махершала Алі і Лінда Кар-

делліні. Фільм був удостоєний трьох 

«Золотих глобусів» у категоріях «Кра-

щий фільм-комедія або мюзикл», 

«Краща чоловіча роль другого плану» 

(Махершала Алі) і «Кращий сцена-

рій». На церемонії вручення премії 

«Оскар» кінострічка отримала три 

нагороди в тих самих категоріях, а та-

кож була висунута в номінаціях «Кра-

ща чоловіча роль» (Вігго Мортенсен) 

і «Кращий монтаж». За показниками 

рейтингу стрічка отримала 8.51 гля-

дацьких голосів з 10 можливих.

Якщо говорити про музичне оформ-

лення фільму, то ми почуємо нестан-

дартні мелодії 1950-х і 1960-х та чудову 

гру самого Доктора Ширлі. Також затя-

гує сама атмосфера, декорації, які пов-

ністю відтворюють життя тих років. 

Кінокартина «Зелена книга» справ-

ляє неабияке враження на глядача. Вона 

підкупає своїм тонким гумором, пока-

зує нам, якою має бути справжня друж-

ба, піднімає гостро соціальні проблеми. 

Фільм, окрім розповіді про утиски прав 

афроамериканців, якими рясніють і 

менш сильні фільми, також показує 

наскільки важлива мужність і сила волі 

в досягненні своїх цілей. Особливо в 

бажанні змінити щось в світі. Терпіти 

тимчасові приниження заради великої 

мети, яку перед собою поставив, або 

кинути все і начхати на кривдника та 

власні зобов’язання. Власне, взагалі по-

становка цілей та їх досягнення. 

У «Зеленій книзі» немає тієї дина-

міки, до якої ми так звикли. Немає 

в ній ні погонь, ні перестрілок, ні 

жорстоких бійок, ні душевних сцен, 

від яких глядач хоче закусити губу і 

стримуватися до останнього, аби не 

пустити сльозинку. Ви, напевно, по-

думали, а чому я тоді обрала саме 

цей фільм? Та тому, що це прекрас-

на казка, де добро було, є і буде, на-

віть з наявністю соціальних проблем 

або конфліктів. Стриманий гумор 

змусить вас усе одно посміхнути-

ся або навіть посміхатися мало не 

впродовж усього фільму. А серйоз-
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ні розмови та драматичні моменти 

змусять вас поспівчувати або співп-

ереживати героям. Я рекомендую 

«Зелену книгу» всім охочим. Запев-

няю, ви не пожалкуєте.

 У ролях: 

Вігго Мортенсен
Магершала Алі


