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Ярослава ФУРСЕНКО
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Гуморина 2019: 
як пройшло косплей-шоу

К осплей-шоу з призовим 

фондом у 10 000 гривень 

проводилося 1 квітня  в рамках 

святкування щорічного одесько-

го фестивалю гумору та сатири. 

У міському саду, де й відбува-

лося дійство, зібралися герої куль-

тових коміксів, аніме, фентезі, 

популярних комп’ютерних ігор та 

мультфільмів. Близько 30 учасни-

ків боролися за головний приз 

у 5 000 гривень, демонструючи 

свої перевтілення перед публі-

кую з трьох сотень чоловік. На 

звання найкращого косплеє-

ра претендували конкурсанти 

з різних куточків України або 

ближнього зарубіжжя, різного 

віку, професійного та аматор-

ського рівнів. Організатори за-

ходу надавали можливість іно-

городнім косплеєрам поселення 

в готелі, а також оплачували їм 

проїзд. Ведучі шоу — костюмо-

вані Бетмен і Бетгьорл — розбав-

ляли виступи учасників розвага-

ми на кшталт зйомки спільного 

селфі, пісенних й танцювальних 

перфомансів. Кожен зі спостері-

гачів мав можливість не тільки 

сфотографуватися з улюбленим 

Локі, Акваменом чи Джокером, 

а й безпосередньо приєднатися 

до косплей-вечірки. Для цього 

на території парку працювали 

майстри аквагриму. 

Відзначимо, що косплей оз-

начає «костюмована гра», яка 

полягає в переодяганні в ко-

стюми обраних персонажів, пе-

редачі їхнього характеру, плас-

тики й міміки. Образ, обраний 

для косплея, може бути взятий 

з будь-якого джерела або при-

думаний автором косплея як 

оригінальна ідея або як синтез 

різних відомих персонажів та 

стилів. Зазвичай косплеєри са-

мостійно створюють свої костю-

ми й елементи атрибутики. Як 

правило, важливим доповнен-

ням косплея є створення «фо-

тосету», тобто тематичної серії 

фотографій з метою створення 

певної атмосфери для передачі 

нюансів образу.
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СОСИСКИ, КОЗА ТА СВОБОДА СЛОВА – 
як проходила толока в обсерваторії ОНУ

Юлія ЛІННИК
Фото: Юлія Лінник

В есна — час цвітіння та 

народження, як звикли 

ми думати. Проте весна ще й час 

для прибирань: вдома, на ву-

лиці, навіть у власній голові. У 

квітні кожен, хто хоча б трішки 

любить громадську діяльність, 

вважає своїм обов’язком взяти 

участь у суботниках і толоках. 

Цього року толоки проводилися 

у Літньому театрі Одеського місь-

кого саду, на склонах біля моря та 

на Трасі Здоров’я. Не оминула ця 

подія й ОНУ. В обсерваторії Одесь-

кого Національного університету 

також пройшов суботник, організо-

ваний Студентською Радою.

Розпочалося все в суботу об 

одинадцятій ранку. Сонні, але вмо-

тивовані додатковими балами, 

студенти слухали завдання і роз-

поділяли між собою знаряддя пра-

ці. День обіцяв був сонячним і про-

дуктивним. «Мечниковців»  (так 

жартома називали себе студенти) 

зібралося не дуже багато, проте всі 

не піднімаючи голови гребли ли-

стя, рубали сохлі дерева та збирали 

гілляки. Працювали злагоджено, 

хоча і мовчки. Через деякий час, 

втомившись від тихої незручності, 

почали розпитувати один одного 

про університет, факультет, курс. 

Про ім’я якось забували. Більшість 

«мечниковців» виявилася першо-

курсниками, хоча зустрічався тут і 

другий, третій курс. 

Через декілька годин безпе-

рервної фізичної роботи закрі-

плена за нами ділянка позбавила-

ся свого страхітливого виду: листя 

не перекривало землю, дерева не 

намагалися виколоти очі кожно-

му пересічному, а по периметру 

несподівано стали помітними 

тюльпани, що от-от мали розцві-

сти. Проте не тільки наша ділянка 

виглядала краще — більша части-

на обсерваторії зробилася такою. 

Не все це було заслугою студентів, 

більшу частину все одно зробив 

робочий персонал обсерваторії, 

але ми всі почувалися героями. 

Хоча й втомленими. 

«Ми молодці, стало дійсно 

краще, чи не так?»

«Мені здається, можна було 

зробити більше. Навіть хотілося 

зробити більше, але руки вже не 

слухаються».

«Таке враження, що ти в ба-

бусі на дачі: працюєш на городі, 

дихаєш свіжим повітрям і насо-

лоджуєшся життям. Голова від-

почиває, руки працюють».

Студенти ділилися своїми вра-

женнями, коли Миколай Іванович 

(саме він розподіляв завдання, 

роз’яснював, показував) дав ко-

манду всім збиратися, мити руки 

та сідати за стіл. Завжди голодні, а 

сьогодні особливо, студенти одра-

зу погодилися. Їх чекали смачні 

смажені на вогні сосиски та свіже 

козяче молоко. Сама коза зазира-

ла до нас через хвіртку, а ми одно-

голосно погодилися, що бабусина 

дача може знаходитися у центрі 

міста, у п’яти хвилинах від моря. А 

на задньому плані буде проводи-

тися футбол на найвідомішому в 

Одесі стадіоні. Маленькі канікули, 

що нагадували травневі свята, не 

закінчувалися аж до шостої години 

вечора, коли сонце почало заходи-

ти, а температура повітря знижува-

тися. «Мечниковці» довго говори-

ли на найрізноманітніші теми: від 

походів і книг до університету та 

свободи слова. Звичайно, не тільки 

студенти ОНУ завітали на толоку. 

Був тут й учасник клубу любителів 

астрономії, що приїхав допомогти 

аж з обсерваторії в Маяках. Запро-

шував до себе, розповідав про об-

серваторію, астрономію та багато 

іншого. Працівники одеської об-

серваторії також привертали увагу 

до свого планетарію, телескопів, 

просили приходити ще. 

День, як і прогнозували, вия-

вився сонячним та продуктив-

ним. Хоча найголовнішою його 

рисою була душевність. Студенти 

не сиділи в телефонах та навіть не 

обмінялися контактами — вони 

балакали протягом декількох го-

дин, як люди, що знають один од-

ного, але можливо більше ніколи 

не зустрінуться. Це був невеликий 

відокремлений світ у центрі вели-

кого міста. Особисто мені не шко-

да витраченого часу.
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«Плацкарт» — програма, яка 
дозволяє обмінюватися досвідом 

по всій Україні

Катерина МАЛЯВКА
Фото: Дарія Мусугуліева

П ро обмін студентським 

досвідом нашій редак-

ції розповіла студентка 3 курсу 

журналістики Дарія Мусугуліева, 

саме вона була першою учасницею 

проекту від нашого факультету.

ЯК ТИ ДІЗНАЛАСЯ ПРО 

ПРОГРАМУ «ПЛАЦКАРТ»?

Насправді дуже просто. Одного 

вечора наша староста надіслала до 

групи посилання на реєстрацію в 

програмі. Мені стало цікаво, і я пе-

рейшла за посиланням. Єдине, я 

не знаю, чи можна знайти форму 

реєстрації на просторах інтерне-

ту. Але якщо вас зацікавить «Пла-

цкарт», то можете звернутися до 

представників Студентської Ради, 

оскільки вони є координаторами 

проекту від ОНУ.

ЩО СОБОЮ ЯВЛЯЄ ПРОГРАМА?

Як для факультету журналіс-

тики, так і для інших — це обмін 

соціо-культурним досвідом між 

студентами українських вузів. Ця 

програма дає студентам можли-

вість подивитися, як влаштоване 

студентське та навчальне життя в 

інших вишах. Безумовно, це мож-

ливість знайти нові знайомства, 

як зі студентами з інших міст, так 

і зі студентами нашого ОНУ.

ЯКІ УМОВИ ПРОПОНУ-

ЮТЬ ОРГАНІЗАТОРИ?

Квитки в обидва боки ти 

сплачуєш собі сам, але прийма-

юча сторона надає студентам 

гостьову кімнату в гуртожитку. 

На цьому все, але по приїзду 

тебе зустрічає представник від 

твого факультету в «новому» 

вузі, який згодом повинен ко-

ординувати тебе за розкладом, 

правилами університету та за 

студентським життям. Також в 

гуртожитку ви маєте людину, 

яка допомагає при заселенні, а 

згодом може стати гідом по мі-

сту. Це вже кому як пощастить.

ТИ РОЗРАХОВУВАЛА НА 

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ?

Насправді, я подала заявку чи-

сто з інтересу. Мені здавалося, 

що я не поїду, так як зазначила в 

анкеті Києво-Могилянський уні-

верситет та Національний універ-

ситет ім. Івана Франка. Тому для 

мене це був досить несподіваний 

дзвінок від координатора проекту 

Аліни Рибакової, яка запропону-

вала мені взяти участь в обміні. 

Єдине, я поїхала в ЗНУ, так як тіль-

ки він на той період відкрив обмін 

між факультетами журналістики.

У ЧОМУ ВІДМІННОСТІ ЗНУ 

ТА ОНУ?

Не хочу вішати ярлики, можли-

во, це я потрапила не в ті погодні 

умови та час, але можу сказати 

точно, що наш факультет журна-

лістики досить сильний, тому див-

но, що він не входить у ТОП-5 на 

відміну від факультету ЗНУ. Єди-

не, що я там побачила відмінно-

го, так це виборність дисциплін. 

Хтось каже, що це плюс, хтось 

стверджує, що мінус. Особисто 

моя думка, це більше мінус, ніж 

плюс, так як на ці виборні дис-

ципліни ходить дуже маленька 

кількість людей. Також мене дуже 

засмутив колектив. У порівнянні 

з нашими веселими та привітни-

ми студентами, які завжди допо-

можуть, підкажуть та розкажуть, 

хлопці та дівчата з Запоріжжя 

пасуть задніх. Незважаючи на 

це, я хочу відзначити, що студен-

ти ЗНУ дуже соціально-актив-

ні, вони постійно щось роблять, 

влаштовують різні заходи, а та-

кож борються за лояльну систему 

відвідування пар та оцінювання. 

Але це соціальне-активне життя 

займає в них багато часу, тому в 

навчанні вони не демонструють 

особливо високих результатів.

ЯКІ ТВОЇ ВРАЖЕННЯ ПРО 

ПРОЕКТ ТА ЗНУ?

Про проект у мене тільки пози-

тивні емоції та  враження! Це дуже 

крута штука, яка має бути в сту-

дентському житті. Не дивлячись 

всього на тижневе перебування в 

іншому вузі та місті, це колосаль-

ний досвід, який ти будеш згадува-

ти ще довгий час. Я б із задоволен-

ням ще раз взяла б участь у такому 

обміні. Відносно факультету жур-

налістики ЗНУ в мене залишилися 

змішані почуття. Так вийшло, що я 

більше брала участь в житті інших 

факультетів, зі мною їздили дівча-

та з біологічного та психологічного 

факультетів. Але я все одно дуже 

раджу нашим студентам взяти 

участь у програмі «Плацкарт». Ви 

не пошкодуєте!



4Студентське видання ОНУ імені І. І. Мечникова 10 групи. №5(11)    
25.04.19

Екологічний

С учасна орієнтація Укра-

їни направлена на євро-

пейські стандарти. Адже Украї-

на — це Європа, отже, необхідно 

відповідати цьому статусу. Та чи 

можливо це за нинішніх умов? 

Чи може Україна пишатися со-

бою та гордо називати себе єв-

ропейською країною? Розбе-

ремо лише один аспект, який 

покаже реальний стан речей та 

відповість на ці питання.

Забруднення навколишнього 

середовища. Мабуть, кожен хоч 

раз чув про цю проблему, яка 

є навіть глобальною. Але що ж 

стоїть за цими словами? Щодня 

ми користуємося безліччю ре-

чей та не замислюємося, який 

вони мають вплив у нашому 

житті. А варто було б. Після ви-

користання все на смітник — і 

проблем немає. Але, якщо діз-

натися про подальшу долю цих 

речей, то стає зрозуміло, що 

проблеми є, і вони великі.

Сучасність подарувала нам 

безліч речей, які роблять наше 

життя кращим та зручнішим. 

Наприклад, величезна кількість 

речей зроблена з пластику, і все 

це ми згодом викидаємо. По-

ліетиленові пакети, одноразо-

вий посуд, усілякі пляшки, тара 

для продуктів тощо. Здавалося 

б, пластик: безліч речей, виго-

товлених з нього, роблять наше 

життя простішим, але в той же 

час завдають непомірної шкоди 

навколишньому середовищу. За-

води, які виготовляють пластик, 

виділяють до 400 мільйонів тонн 

вуглекислого газу на рік. А сам 

пластик розкладається близько 

200 років. Потрапляючи у ґрунт, 

він виділяє хімічні елементи, які 

були додані при виробництві: це 

може бути хлор, різні токсичні 

або канцерогенні хімікати. Че-

рез ґрунтові води мікрогранули 

пластика і його хімікати просо-

чуються до найближчих джерел 

води, що нерідко призводить 

до масової загибелі тварин. За 

даними екологів ООН, щоро-

ку в океан потрапляє близько 

13 мільйонів тонн пластикових 

відходів. Пластик становить 80 % 

всього сміття у Світовому океані. 

Під впливом сонячних променів 

він розпадається на дрібні час-

тинки, мікрогранули пластика 

накопичують на своїй поверхні 

стійкі токсичні речовини. І це 

лише невеликий приклад того, 

як наші вчинки впливають на 

весь світ. Звісно, крім пластику 

існує ще багато речей, які так 

само впливають на наше сере-

довище. Але цього одного, але 

яскравого прикладу повинно 

бути достатньо, щоб зрозуміти, 

що така проблема існує. Що її 

не вигадали, не взяли з повітря, 

і що все в наших руках. 

Що ж щодо забруднення 

навколишнього середовища 

в Україні? Згідно статистики 

українці викидають близько 10 

мільйонів тонн відходів на рік. 

Загалом на території України на-

копичилося вже більше 12,5 мі-

льярдів тонн побутового та про-

мислового сміття. Це приблизно 

4—7 % усієї території або, в по-

рівнянні, площа Нідерландів чи 

Данії (понад 43 000 км2). При 

цьому екологи повідомляють, що 

40 % сміття можна переробляти. 

Згідно даних Міністерства регі-

онального розвитку, будівниц-

тва та житлово-комунального 

господарства у 2015 році лише 

5,8 % всього сміття в нашій кра-

їні було утилізовано: 2,71 % — 

спалили, а 3,09 % — відправили 

на переробку. У той час як в Єв-

ропі утилізують в середньому 

до 40 % відходів.

З 1 січня 2018 року в силу 

вступив закон «Про відходи» та 

сортування сміття. Однак, гро-

мадяни продовжують викидати 

сміття у загальний бак, тобто не 

сортувати його. Тож на практи-

ці закон виявився безсилим. За 

словами еколога Володимира 

Борейка, щоб закон запрацював, 

повинні бути відповідні підза-

конні акти, одного прийнятого 

парламентом закону недостат-

ньо. Такої ж думки дотримується 

заступник директора Департа-

менту техрегулювання енерго-

ефективності Держенергоефек-

тивності України Віктор Білько. 

«Повинен бути врахований 

не тільки закон про правильне 

управління відходами, а й інші — 

не менш важливі. Врегулювати си-

туацію зі сміттям допоможуть за-

кони про місцеве самоврядування 

і про ЖКГ», — говорить Білько.

За весь цей час влада на прак-

тиці не зробила для впрова-

дження нічого. «Коли будують 

будинок, спочатку будують фун-

дамент, а наша влада спочатку 

побудувала дах», — так Володи-

мир Борейко описує ситуацію 

із впровадженням сортування 

сміття в Україні. На його дум-

ку, вона не запрацює ні зараз, ні 

найближчим часом.

В Україні досі немає жодного 

заводу з комплексної переробки 

сміття. За часів Радянського Со-

юзу на всю Україну діяло 4 сміт-

тєспалювальні заводи, з яких 

залишився лише один — завод 

«Енергія» у Києві. Є ще три сміт-

тєспалювальні установки. Із за-

водами для переробки пласти-

ку в країні зовсім туго. Ще одна 

проблема — відсутність необ-

хідної інфраструктури. Далеко 

не всі населені пункти мають 

сміттєсортувальні лінії. Не ка-

жучи вже про те, що навіть у Ки-

єві біля всіх житлових будинків 

Врятуй планету
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Як правильно сортувати сміття?
(Інфографіка з відкритих джерел)

досі не встановлені контейнери 

для роздільного збору сміття.

Володимир Борейко наполя-

гає, що потрібно було впрова-

джувати цю систему поступово. 

У першу чергу, провести контей-

нери для роздільного збору не-

безпечних відходів — наприклад, 

ртутних термометрів, лампочок, 

батарейок. Тобто, тих відходів, 

які просто на смітник звозити не 

можна, тому що вони дуже шко-

дять навколишньому середови-

щу. Потрібно переробляти або 

захоронювати окремо.

«Харчові відходи можна вже 

зараз збирати окремо, щоб до-

бувати вуглекислий газ, і вико-

ристовувати як компост. А ось 

що стосується пластика, який 

зараз займає в Україні при-

близно 80% від усього сміття, я 

б поки не збирав окремо. Його 

просто ніде переробляти. В 

Україні всього 10-15 заводів, які 

перероблюють пластик. А  для 

наших обсягів необхідно при-

близно сто заводів. Тому я не 

бачу сенсу зараз окремо збира-

ти в Україні пластик. Тільки для 

того, щоб відзвітувати, а потім 

його просто викинути?», — ко-

ментує Володимир Борейко.

Ключовий момент, який упусти-

ли законодавці — дати бізнесу 

економічну мотивацію займатися 

сортуванням і переробкою сміт-

тя. Наприклад, можна було надати 

податкові пільги на перші 10 ро-

ків підприємницької діяльності. А 

якщо бізнес не зацікавлений пере-

робляти сміття, сенсу від цього не 

буде, вважає Борейко.

«Привчати до сортування 

сміття потрібно ще в школі, і ба-

гато хто хотів би це робити, але 

якість вивезення цього сміття 

поки обмежує цей процес. Сор-

тування відходів викликає різ-

ке відторгнення в людей, коли 

вони бачать, що все сміття за-

вантажується в одну й ту ж ма-

шину», — додав він.

Чи дійсно це така серйозна 

проблема і зі сміттям не можна 

нічого зробити? А ось і ні — єв-

ропейські країни вже давно ви-

рішили цю проблему. Адже на 

переробці сміття можна мати 

дуже непоганий бізнес. У роз-

винутих країнах перероблені 

відходи давно стали повноцін-

ним продуктом міжнародної 

торгівлі. Із вторинної сирови-

ни отримують теплову та елек-

троенергію. В Європі у кожній 

країні є спеціальні контейне-

ри для сортування сміття. За-

звичай, розподіляють відходи 

на кілька основних категорій: 

пластик, папір, скло, органічні 

відходи та метал.

Одним із лідерів переробки 

сміття є Швеція. Тут переробля-

ють 99 % усіх відходів країни. За 

допомогою вторинної сировини 

опалюють будинки, забезпечу-

ють їх електроенергією. А було б 

в них більше сміття — були б кра-

ще забезпечені власні енерге-

тичні потреби. Таку проблему у 

Швеції вирішили імпортом сміт-

тя з інших країн. Схожа ситуація 

також у Німеччині, Швейцарії 

та Австрії. У країнах полігони 

зі сміттям взагалі закриті, адже 

97 % відходів також переробля-

ється. У Фінляндії зручні точки 

збору відходів мають як житлові 

будинки, так й магазини та під-

приємства. Також країна прак-

тикує систему заставної вартості 

упаковки, тобто при купівлі про-

дукту покупець платить ще й за 

упаковку. Навіть сусідня Польща 

радикально підійшла до пробле-

ми відходів у країні. Спеціаль-

ний закон поклав край нелегаль-

ним сміттєзвалищам, а люди 

почали сортувати відходи. Однак 

не всі країни Європи мають таку 

втішну ситуацію з переробкою 

сміття як Швеція чи Німеччи-

на. Гігантськими звалищами та 

відсутністю відповідних заводів 

славляться Італія, Болгарія, Ру-

мунія та країни Балтії. Вони і є 

одними з постачальників відхо-

дів до лідерів переробки сміття.

Отже, з такого порівняння 

стає зрозумілим, що в цьому пи-

танні Україна програє розвине-

ним європейським країнам, але 

це не означає, що можна опуска-

ти руки. Адже навколишнє сере-

довище чекає на нашу допомогу.

Інна ЗЛЕНКО
Інфографіка: Катерина Малявка
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Соціальний

Здоров’я для всіх!

100 КІЛОМЕТРІВ ПО ПОЯСУ СЛАВИ
«Одеська Велосотка» — традицій-

не міжнародне велораллі на 100 кі-

лометрів по Поясу Слави за 10 годин 

(відоме як Велосотка або Сотка).

Прокинутися після важкого робо-

чого тижня о сьомій ранку може змо-

тивувати не так багато речей. Утім, 

дуже не погано це вдалося щорічному, 

уже традиційному ралі «Велосотка», 

на яке приїхало майже 2 000 велолю-

бителів із всієї України. І хоча цього-

річна велосотка проходить уже в 37 

раз, організатори спробували допов-

нити її цікавими новинками.

Дмитро Волошенко — голова орга-

нізаційного комітету велораллі «100 кі-

лометрів Поясом Слави» говорить: 

«Щороку є якісь новації. Ось тепер у 

нас з’явилася нова точка маршруту, 

біля міста Чорноморськ — це остання 

точка перед фінішем, де наші гонщики 

зможуть зупинитися та перепочити. 

Так само ми більш серйозно підійш-

ли до оцифрування результатів, у нас 

нова система ДжіПіЕс трекерів».

Не дивлячись на те, що велораллі 

постійно оновлюється, із року в рік не 

змінюється суть: гонка приурочена 

до дня звільнення Одеси, а маршрут 

складений по місцям нашого міста 

та області, які найбільше передають 

героїку та атмосферу Другої світової 

війни, тому велосипедисти стартують 

із Алеї Слави в парку Шевченка, а фі-

нішують меморіалом 411 батареї. Не 

зважаючи на важкість та протяжність 

маршруту, бажаючих взяти участь у 

ралі злічити було важкувато.

На плечі організаторів впала тяж-

ка ноша убезпечення ралі. По всьому 

маршруту були облаштовані спеці-

альні медичні центри та точки, у яких 

учасники змогли відпочити, переку-

сити або замінити зламану на шляху 

Щ орічно в багатьох країнах 

відзначають день ство-

рення Всесвітньої організації охоро-

ни здоров’я, з 7 квітня 1948 року. У 

цей день приділяють увагу питанням 

здорового способу життя, консуль-

тації отримання медичних послуг та 

методикам правильного харчування.

 В Одесі 7 квітня на При-

морському бульварі відбувався 

флешмоб, спрямований на пропа-

ганду здорового способу життя. З 

1100 до 1400  «Товариство Червоного 

Хреста» проводило майстер-класи з 

надання першої допомоги, в якому 

брали участь усі бажаючі. Компе-

тентні працівники «Загону швид-

кого реагування» навчали техніці 

проведення непрямого масажу сер-

ця і штучного дихання. Паралельно 

працювала мобільна амбулаторія 

«Альянс», де бажаючі мали змогу 

здати експрес-тестування на ВІЛ. 

А на Потьомкінських сходах орга-

нізували спортивні танці «Зумба» і 

фітнес-забіги. Організатори захо-

ду популяризують тенденцію пра-

вильного способу життя, що є од-

ним зі складових довголіття.

Одесити стають більш обізнаними 

в питаннях охорони здоров’я. Це обу-

мовлено тим, що в місті працює 11 

медичних центрів, де жителі можуть 

безкоштовно поміряти артеріальний 

тиск, рівень холестерину і зробити 

аналіз крові. І сама інфраструктура 

міста налаштовує вести активний 

спосіб життя: наявність безлічі спор-

тивних й оздоровчих комплексів, 

стадіонів, траси здоров’я з велодо-

ріжкою і набережної з доступними 

для тренувань пляжами. Крім того, 

починаючи з квітня, свій раціон 

можна збагачувати корисними, на-

туральними продуктами, вирощени-

ми в аграрних областях України. При 

цьому мінімізувати вживання за-

надто переробленої їжі, трансжирів 

і швидких вуглеводів. А відмова від 

шкідливих, згубних звичок і дотри-

мання фізичних вправ позитивно 

впливає на імунітет і настрій.

Однак, крім збалансованого ра-

ціону та фізичної активності слід 

подбати й про духовне здоров’я. 

Адже крилатий вислів «у здорово-

му тілі  — здоровий дух» несе в собі 

частку істини. Виконуючи техніки 

позитивного мислення, ми працю-

ємо над внутрішньою гармонією та 

загартовуємо організм від незду-

жань і депресій. 

Ілона ОСТРОВСЬКА
Фото: Ілона Островська
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Кристина ШКРЕБТАНОВА

Булінг в українських школах

НУШ – НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

У сучасному суспільстві над-

звичайно гостро постає 

проблема психологічного насильства 

у школах — це агресивні прояви у мі-

жособистісних стосунках учнівської 

молоді. Булінг (bullying, від анг. bully — 

хуліган, забіяка, задирака, грубіян, 

насильник) у світовій практиці ви-

значається як прояв дискримінації 

дитини, що виражається у фізичних 

і психічних формах насильства.

За даними різних досліджень май-

же кожен третій учень в Україні так чи 

інакше зазнавав булінгу в школі, потер-

пав від принижень і глузувань: 10 % — 

регулярно (раз на тиждень і частіше); 

55 % — частково піддаються знущанню 

з боку однокласників; 26 % — батьків 

вважають своїх дітей жертвами булінґу.

За даними U-Report, відомий факт, що 

більшість учнів не бажають розповідати  

про проблеми у школі. У 2016 році було 

опитано 2117 респондентів. Результа-

ти виявились незадовільні, а саме: 36 % 

взагалі нічого не розповідають, 40 % со-

ромилися, 22 % здавалося у цьому нічого 

дивного, 15 % не знають , кому розпові-

сти, 7 % — страшно. З’ясувалося, що по-

ширеність булінгу значною мірою за-

лежить від віку. Виявилося, що у віці 10 

років жертв булінгу близько 8 %, в 11 ро-

ків — близько  10 %, у 12 років — близько 

17 %, у віці 13 років цей показник дося-

гає свого максимуму (21% від всіх учнів), 

а після 13 років знову знижується, дося-

гаючи приблизно 14 % у 18 років. 

Заспокоює лише те, що ця пробле-

ма вже виведена на законодавчий 

рівень і карається законом. Тепер в 

законі «Про освіту» є визначення по-

няття «буллінг» (стаття 173-4). Од-

нак це лише підтверджує те, що такі 

випадки значно поширилися в Укра-

їні та набули небезпечних масштабів.

Феномен булінгу не оминув й 

Одесу. Регіональні одеські ЗМІ пу-

блікують численні матеріали з при-

воду гучної ситуації: в учениці 5-А 

класу школи № 107 Софії Потатур-

кіної в четвер, 14 березня, під час 

уроків стався епілептичний при-

падок. Зі школи школярку забра-

ла швидка. Як повідомили свідки, 

компанія хлопчиків знущалася над 

нею в спортзалі — дівчинку били 

м’ячем по голові, після чого вона 

впала в кому. Дівчинка прийшла 

до тями в лікарні пізно ввечері. Ра-

ніше батьки постраждалої кілька 

разів просили керівництво школи 

вплинути на дітей, щоб припини-

ти цькування їхньої дочки. Спроби 

вплинути на ситуацію були безре-

зультатними.  Справа була переда-

на до поліції, але результати пока-

рання поки невідомі. Проте в школі 

активно ведуться роботи з дітьми, 

батьками, а особливо з класними 

керівниками. Окрім того, створе-

ний спеціальний куток.

Будьте уважними та людяними, 

не проходьте повз гучні випадки, не 

будьте спостерігачем, допомагайте, як 

можете, а головне — не мовчіть про це.

НУШ — це реформа навчання 

Міністерства освіти й науки. Мета 

цієї реформи не просто створити 

зручну атмосферу для навчання та 

отримання знань, а ще й як пра-

вильно застосовувати їх у житті.

Учням подобається ходити до цієї 

школи, тому що там прислухаються 

до них, вчать мислити по-новому і 

висловлювати свої думки.

Як розповідають у Міністерстві на-

уки й освіти — ранок дитини почина-

ється з дружньої бесіди. Малечі цікаво 

пізнавати світ через гру, а науку через 

світ. На уроках використовують новітні 

технології. Діти в постійному русі. За-

няття та спортивні ігри проходять на 

свіжому повітрі. Весь теоретичний ма-

теріал вони закріплюють практикою.

Вчителі підвищують кваліфікацію, 

щоб працювати в новій школі. Також 

педагогам підіймають зарплатню згід-

но з указом Міністерством освіти й на-

уки. Нова методика розповсюджується 

вже в 100 школах України. Школи го-

тують дітей до життя у новому світі, де 

потрібні не лише знання, а ще й умін-

ня працювати у команді, вирішувати 

складні задачі, володіти своїми емоці-

ями, а також розуміння почуттів інших.

Цікаво знати, що за безпеку дітей у 

школі відповідає адміністрація або вчи-

телі. Передбачено охоронця, та якщо 

батькам цього недостатньо — вони ма-

ють право на покращення охорони та 

безпеки. Адміністрація не має права 

змушувати оплачувати батьків охорону. 

Директор повинен розміщувати на сай-

ті або у школі інформацію про те, скіль-

ки, куди і на що саме грошей витратили. 

Також вводять другу зміну. Вона не 

бажана, але в школі навчається багато 

дітей. Згідно із санітарними нормами, 

у класі не може бути більше 30 учнів — 

для цього й існує друга зміна.

Нагадаємо, що вчителі вже підвищу-

ють кваліфікацію. НУШ розпочала свою 

роботу з 1 вересня 2018 року. Реформа 

буде запроваджуватися поетапно.

Аліна КОХАНОВА
Фото: Аліна Коханова

Анна САМАРА
Фото: Анна Самара

деталь. Окрім того, усіх велосипедистів 

інструктували щодо правил дорожньо-

го руху та необхідності їх дотримання. 

Спонсорам ралі дісталися більш при-

ємні організаційні моменти: компанія 

«Євротермінал» займалася диплома-

ми, медалями та підготувала 15-ти кі-

лограмовий торт для тих, хто перетне 

фінішну межу. Така організація про-

гнозовано призвела до того, що цього-

річна велосотка пройшла масштабно 

та яскраво. Долучилися до українських 

велосипедистів і зарубіжні колеги: 

участь у заїзді взяла сімейна пара з Ні-

дерландів, декілька велосипедистів із 

Німеччини та команди із ближнього 

зарубіжжя – Білорусі та Молдови. 

Також, один із учасників — Влад Ле-

счунський дав коментар з приводу ралі: 

«Перш за все прикро, коли в тебе мало часу, 

а тобі повідомляють, що поїзд запізнюєть-

ся на 45 хвилин. Приїжджаємо на старт і 

пустота... Добре, що Марян Бобалік попе-

редив організаторів, що ми не встигаємо 

і нам залишили номерки. Скидаємо речі в 

камеру схову, чіпляємо номерки і стартує-

мо, а куди? Голова моя мудра, яка додума-

лася трек на всякий випадок загрузити, і 

в ролі навігатора вивожу групу на трасу і 

вперед! Трафік шалений, пилюка, вітер, але 

ми всі бадьорі летимо наздоганяти учасни-

ків. І ось перше КП , нарешті бачимо хвіст 

колони, поповнили воду і їдемо далі, вітер 

неймовірний, не крутиш — не їдеш! Гар-

ні краєвиди, підйоми, місцеві дітлахи, які 

рвуться дати тобі п’ять, усе це надихає, 

щоб крутити далі. От і друге КП і 70 км 

позаду, попили чаю, з’їли батончики й гайда 

на фініш! Останні 10 кілометрів далися 

з натяжкою, але коли ти бачиш фінішну 

пряму, це відчуття просто не передати. 

Дякую організаторам Велораллі за круту 

100-ку, смачні перекуси та масу емоцій!»

Фініш велосотки відбувся о 20 го-

дині вечора, усі переможці отримали 

цінні та неординарні подарунки. Без 

призів не залишилися й ті, кому по-

щастило трошки менше: вони точно 

отримали заряд емоцій, які дарує ви-

ключно поєднання спорту, азарту та 

свіжого південного повітря.   
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Атмосферний

С ьогодні соціальні мережі 

настільки міцно вкоренилися 

в нашому житті, що ми не уявляємо 

свого життя без них. Популярність 

Instagram  не змінюється з року в рік, 

і заробіток через соціальні мережі вже 

не здається нам чимось «нереальним». 

SMM став невід’ємною частиною 

бізнесу, незалежно від сфери. 

Дослідження показують, що в 

соціальних мережах можна впливати 

на аудиторію будь-якого віку, статі, 

соціального стану, чим і користуються 

бренди у всіх країнах світу. 

Валерій Подакін, один з засновників 

рекламного агентства «Network» в 

Україні, нарешті приїхав до Одеси зі 

своїм майстер класом, щоб поділитися 

своїм досвідом з кожним, хто хоче 

заробляти гроші в соціальних мережах. 

Одним з найчастіше заданих 

питань було: «Як збільшити число 

підписників та розкрутити свою 

сторінку безкоштовно?»

Ось 15 безкоштовних способів, 

розкрутити свій Instagram:

1 Використовуйте хештеги 

інстаграм, які (перевірено) 

призводять до зростання числа 

підписників (#FF (Follow Friday) 

#instafollow #LikeForLike ).

2 Лайкайте сотні випадкових 

картинок від людей вашої 

цільової аудиторії. Neil Patel, кори- 

стуючись цією стратегією, з’ясував, 

що кожні 100  лайків, які він робив, 

приносили йому 6 підписників 

3Лайкайте та коментуйте фото  

інших людей. Це найприрод- 

ніший спосіб отримувати підписників.

4 Розміщуйте свої фотографії 

о 2 годині, або о 17 годині. 

Дослідження доводять, що це най- 

ефективніші години для постінгу. 

5 Пам’ятайте, що якість важ- 

ливіша за кількість! Відреда- 

гуйте свій аккаунт, залишаючи 

тільки кращі зображення. Ніхто не 

захоче підписуватися на людину з 

тисячами довільних фотографій їжі 

або інших кадрів .

6 Задавайте питання в 

заголовках фотографій. Це 

прекрасний спосіб підвищити відгук.

7 Публікуйте фотографії в не- 

ділю, коли публікується 

найменше зображень. Таким чином 

ваша публікація стає помітнішою.

8 Розкажіть історію. Викори - 

стовуйте заголовок зобра-  

ження, щоб розповісти історію. Вони 

допомагають створити емоційний 

зв’язок.  Крім того, якщо історія 

дійсно захоплююча, то шанси на 

перепост підвищуються.

9 Публікуйте зображення з 

цитатами. Цитати прекрасно 

працюють в соціальних мережах.

10 Виробіть свій унікальний 

стиль. У людський природі 

закладено бажання відповідати, але в 

Instagram ви повинні виділятися.

11 Використовуйте заклик до 

дії. Наприклад, «Напишіть 

в коментарях, що ви про це думаєте».

12 Публікуйте фотографії 

синіх речей. Деякі 

дослідження показують, що такі 

фотографії отримують на 28% більше 

лайків, ніж помаранчеві або червоні .

13 Відзначайте людей на 

фотографіях, коли це  

можливо. Такі фотографії пока- 

зуються в стрічках цих людей, вони 

швидше за все їх поширять.

14 Чим світліше, тим краще. 

Світлі фото отримують 

на 24% більше лайків, ніж темні.

15 Якщо ви були на живому 

заході і фотографувалися 

на ньому — відзначте відомих 

інстаграмерів, чи зірок щоб 

підвищити видимість фотографії.

Не важливо, як далеко ти помандруєш, го-
ловне пам’ятай, звідки шлях свій почав!

15 СПОСОБІВ РОЗКРУТИТИ СВІЙ INSTAGRAM

Володимир ТАТЧИН

Анастасія МАШТАЛИР

Л юди змінюють місце прожи- 

вання з різних причин: хтось 

через певні обставини, хтось — щоб 

пізнати щось нове, а для когось це  

взагалі стиль життя. Це нормально, 

адже ми завжди прагнемо до кращого. 

Про те місце, в якому ти народився та 

виріс, треба пам’ятати завжди.

Що ж до мене, то народився я в 

мальовничому селищі на Вінниччині, 

яке має назву Заболотне, на честь 

Данила Кириловича Заболотного, 

що народився та проживав тут. Це 

невеличке селище з гарною, навіть 

унікальною природою, де повітря 

настільки чисте, що в певній мірі 

непристойно порівнювати його із 

міським. З усіх сторін селище оточене 

безкраїми полями, та великим 

лісом, де проживають різні види 

тварин, навіть з Червоної книги. Тут 

розташоване професійно-технічне 

училище, школа та оздоровчий 

санаторій імені Д. К. Заболотного.  Але 

головною візитівкою є музей, створений 

на місці, де проживав та похований 

Заболотний. Там й досі простежується 

атмосфера часів видатного лікаря: 

будинок, до сьогодні накритий 

соломою, величезна колекція рослин. 

Він був ботаніком, тому мандруючи 

світом та лікуючи людей, завжди 

привозив цікаві та екзотичні рослини 

до рідної домівки. Біля будинку є 

сад, який він облаштував та виростив 

особисто. Атмосфера музею унікальна, 

тому кожному раджу завітати в 

Заболотне хоча б заради цього. 

Хто ж такий Заболотний, що на 

його честь названо селище, великі 

вулиці в містах та навіть університети? 

Данило Кирилович був видатним 

мікробіологом,  лікарем та ботаніком, 

займався дослідженням чуми та 

холери,   які на той час загрожували 

вимиранням усій планеті. Він на 

собі випробував експериментальну  

вакцину від холери, заразився нею 

та довів можливість вакцинування 

пероральним методом. Крім цього, 

брав участь у великій кількості 

експедицій до країн, де в той час  

вирувала чума, довів, що хвороба 

поширюється від гризунів. Це 

допомогло в її вивченні та подоланні. 

Також  вчений був заражений чумою 

під час лікування хворого, вколовшись 

голкою, але велика кількість сироваток 

проти чуми, яку він випробовував на 

собі впродовж всього життя, допомогла 

пережити захворювання.

Данило Кирилович подорожував 

усе життя та міг залишитися будь-де, 

проте на схилі літ повернувся до рідного 

селища, яке на той час ще мало назву 

Чоботарка. Проживав із дружиною та 

був похований біля свого будинку, як 

і заповідав. Його останні слова були: 

«Діти мої дорогі, любіть науку і правду». 

Я пишаюся тим, що народився та 

виріс у місті, де проживала настільки 

видатна людина, і не важливо, де я є 

сьогодні чи буду через десять років — це 

місце назавжди залишиться в моїй душі.


