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Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечнико-
ва першим в Україні почав 

влаштовувати свято для першокурсників 
«Mechnikov Start Fest». Захід відбувся 15 
вересня, студенти різних факультетів та 
їх куратори охоче взяли в ньому участь. 

Веселі конкурси, естафети, сма-
колики, нові знайомства – це все 
«Mechnikov Start Fest». 

Кожен першокурсник був задіяний 
у веселощах і не почував себе зайвим. 
Тімбілдінг, почуття командного духу 
й лідерства та тяга до здорового об-
разу життя стали основною метою 
фестивалю. Більшість студентів зали-
шили фест із почесною грамотою, яку 
чесно заробили в ході випробовувань, 
а найголовніше – це купа емоцій та 
вражень, які отримав кожен.

КАТЕРИНА (ФАКУЛЬТЕТ 
ЖУРНАЛІСТИКИ):

 «Мені дуже сподобалось свято, 
організатори віднеслися дуже відпо-
відально до фесту. Було дуже весело!»

ГАННА (РГФ):
 «Я не думала, що проведу тут біль-

ше години, коли йшла, але свято на-

стільки втягло мене у свою атмосферу, 
що я залишилася до самого кінця».

ОЛЕКСАНДРА (РГФ):
 «Я не пожалкувала, що була тут, бо 

все пройшло на високому рівні та ви-
правдало мої очікування».

Нагадаємо, що «Mechnikov Start Fest» - 
щорічне свято для першокурсників, яке 
проводиться в ОНУ імені Мечникова.

Поліна ІНІНА

Mechnikov Start 
Fest – об’єднання 
свіжих розумів! Редакція газети «ДАХ», у ми-

нулому  «No Labels», вітає всіх 
із початком випуску студент-
ських газет у новому навчаль-
ному році. Склад редакції трохи 
змінився, адже наші ряди по-
повнилися першокурсниками. І 
одразу після роботи з ними, ти 
згадуєш, як сам був на їхньому 
місці. Це було зовсім нещодав-
но, але різниця вже відчутна. 
Але ти пам’ятаєш, як сам щойно 
вступив до університету, почав 
писати матеріали до газети, як 
робив помилки та виправляв їх. 
Тому і зараз ми, старші курси, 
повинні допомогати новачкам, 
ділитися досвідом, направляти 
їх. Саме це ми й намагалися вті-
лити у нашій газеті - співпрацю 
між студентами на усіх рівнях.
Концепцією нашої газети ста-
ла наявність непохитних стан-
дартів журналістики, які й так 
мають бути присутні у журна-
лістських матеріалах. Але ми 
наголошуємо, що у нас вони 
наявні, а саме: актуальність, до-
стовірність та родзинка від нас - 
харизматичність. При цьому ми 
не забуваємо про всі інші стан-
дарти журналістики та дотри-
муємося їх.
Наш дах завжди на місці.
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Сонце – найпростіша 
альтернатива струму 

Як багато ми знаємо 
про альтернативні 
джерела енергії? За-

раз, у нашому 21 столітті, коли 
екологічна криза в розпалі і 
наше довкілля знаходиться під 
загрозою, саме альтернативні 
джерела енергії є одним з мето-
дів виходу з цієї ситуації. Зви-
чайно, проблему не вирішити 
лише таким способом, проте це 
також є важливим. Головними 
перевагами таких джерел є від-
новлюваність, (чого не можна 
сказати, наприклад, про нафту) 
та екологічна безпечність.

У цій статті ми розглянемо 
один із найзручніших альтерна-
тивних джерел енергії – соняч-
не випромінювання і проаналі-
зуємо, які «плюси» та «мінуси» 
має використання сонячної 
енергії і чи вигідним це є для 
України та українців?

Сонце є першим і найвідо-
мішим джерелом енергії. Зем-
на поверхня отримує від нього 
енергії в 14-20 тис. разів більше, 
ніж виробляють всі техноген-
ні джерела планети. Сонячна 
енергія має дуже велику потуж-
ність. За день на Землю її над-
ходить більше, ніж приблизно 7 
млрд жителів планети можуть 
спожити за 30 років.

 Проте не все так зручно, як 
здавалося б. Більшу кількість 
сонячного випромінювання 
людство просто не може вико-
ристати, тому що до Землі воно 
надходить не все: частина від-
бивається в космос, частина роз-
сіюється атмосферою тощо. Не-
зважаючи на це, у світі загалом 
та в Україні зокрема, будуються 
СЕС (сонячні електростанції), 
які на даний час зумовлюють ос-
новний зріст потужностей від-
новлюваних джерел енергії. Це 
відбувається в основному через 
зручність використання соняч-
ної енергії: СЕС можна встанов-
лювати на будь-якій місцевості, 
на відміну від ВЕС (вітряних 
електростанцій) та ГЕС (гідрое-
лектростанцій), та й встановлю-

вати такі електростанції легше.
В Україні найкращою тери-

торією для встановлення сис-
тем теплопостачання з вико-
ристанням сонячної енергії 
є степова частина, а зокрема 
Одеса та Одеська область. Каве 
Ертефай, генеральний директор 
«ActivSolar» (австрійська ком-
панія, яка перша спроектува-
ла сонячний парк на території 
України), пояснює: «На півдні 
України рівень сонячної актив-
ності можна порівняти з рівнем 
у Північній Італії, яка є лідером 
за кількістю сонячних інсталя-
цій у світі». На жаль, найкра-
щим місцем для встановлен-
ня сонячних електростанцій є 
Кримський півострів.

Сонячні електростанції можна 
встановити навіть у себе вдома. 
Максимальна потужність СЕС, 
яку можна поставити у приват-
ному домогосподарстві – це 30 
кВт (саме такі станції окупаються 
за 5-6 років). Для цього потрібно-
(за даними з сайту fakty.ictv.ua): 

У районному підроз-
ділі обленерго (РЕП) 
переукласти договір на 
збільшення потужнос-

ті енергопостачання будинку 
(у власників приватних бу-
динків укладено стандартний 

контракт на 2 кВт).
Штучно виправдати 

збільшення потужності 
будинку до 30 кВт (у РЕП 
до сих пір не розроблені 

чіткі правила оформлення СЕС). 
Для цього необхідно за допомо-
гою фахівців зробити так званий 
робочий проект. 

Після оформлення доку-
ментів, треба з’ясувати, чи 
дозволяють технічні умови 
електромереж встановлювати 
фотоелектричні панелі.

Звичайно, таке задоволення 
недешеве (близько 450 тис. грн, 
за власними розрахунками), і 
звичайному українцю, а особли-
во студенту, зберігати довкілля 
таким чином, на жаль, не світить. 
Проте по всій Україні за останні 
роки пройшла хвиля встанов-
лення сонячних електростанцій 
у приватних домогосподарствах. 

У деякій мірі це зумовлено 
певною економією, оскільки 
на сонячних електростанціях 
можна й підзаробити. Напев-
но багато хто чув такий вираз, 
як «зелений тариф» - механізм, 
призначений для заохочення 
населення для вироблення елек-
троенергії з альтернативних 
джерел. Згідно до Закону Укра-
їни «Про ринок електричної 

енергії»: «Виробники електрич-
ної енергії, яким встановлено 
«зелений» тариф, мають право 
продати електричну енергію, 
вироблену на об’єктах електро-
енергетики, що використовують 
альтернативні джерела енергії 
(а з використанням гідроенергії 
- вироблену лише мікро-, міні- 
та малими гідроелектростанці-
ями), за «зеленим» тарифом з 
урахуванням надбавки до нього 
гарантованому покупцю відпо-
відно до цього Закону».

На цій основі можна стверджу-
вати, що на сонячних електро-
станціях можна заробити близь-
ко 684 Євро на рік, крім того – не 
платити за власне споживання.

До речі, станом на 23 берез-
ня 2018 року  Національна ко-
місія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, 
встановила нові «зелені тари-
фи» на електрику з енергії со-
нячного випромінювання для 
приватних домогосподарств.

Але сонячні електростанції 
мають і певні недоліки. Це і 
немаленькі кошти на встанов-
лення, які зумовлені тим, що 
якісне обладнання везуть із-
за кордону, і недостатня кіль-
кість фахівців, на відміну від 
Європи, і недосконалість за-
конодавства з цього питання.

Загалом, встановлення ге-
ліоелектростанцій у приват-
ному порядку досить важкоз-
дійснюване, проте створення 
великих сонячних електро-
станцій може стати локомо-
тивом успішного пост-інду-
стріального економічного 
розвитку країни. На ранньому 
етапі важливим інструментом 
стимулювання суспільства є 
«зелений» тариф,  тобто хоч 
якась підтримка інновацій та 
стимулювання власного ви-
робництва обладнанням.

Кількість сонячних електростанцій  по областях України

Юлія ЛІННИК
Інфографіка: Катерина Малявка
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В Одесі нарешті пройшов 
щорічний фестиваль 
«DiabetFest». Уперше за-

хід відбувся 31 березня 2018 року у 
Києві. Гостям фестивалю настільки 
сподобалось, що організатори вирі-
шили проводити його декілька разів 
на рік і цього разу в Одесі.

Фестиваль вже набув стату-
су міжнародного, оскільки брати 
участь приїхали пацієнти не лише 
з різних міст України, а й з Литви, 
Молдови та Білорусі.

15 вересня Одеса зібрала більше 
500 людей, яким не байдужа пробле-
ма діабету. Мета фестивалю в тому, 
щоб люди, хворі на діабет, могли за-
вести нові знайомства, знайти дру-
зів із такою ж хворобою, дізнатися 

щось нове та поділитися знаннями, 
досвідом і корисними порадами з 
учасниками заходу.

Фармацевтичні компанії предста-
вили різноманітні вітаміни та при-
лади, необхідні людям із цукровим 
діабетом. Організатори запросили 
багатьох спікерів, які проводили май-
стер-класи, починаючи від медичних 
новинок і закінчуючи лекціями про 
ускладнення хвороби та їх лікуван-
ня. Серед запрошених був відеобло-
гер Макс Стимул, який детально роз-
повідає про діабет у своєму блозі на 
YouTube. Також виступали лікарі. 

Для діабетиків цей фест був не 
лише пізнавальним: на них чекали 
розіграші, і майже кожен пішов до-
дому не з пустими руками. 

На фестивалі панувала невиму-
шена і легка атмосфера. Люди були 
позитивно налаштовані, спілкува-
лися, ділилися досвідом, танцювали 
та веселились.

З 13 по 14 вересня в Одесі 
проходила міжнародна 
конференція «Здоров’я в 

місті». У ній взяли участь близь-
ко 300 фахівців із 24 країн. Парк 
Шевченка в Одесі приймав від-
відувачів з 10 ранку до 6 вечора. 
Фестиваль наповнений лекціями, 
майстер-класами для дорослих і 
дітей, була створена зона, де мож-
на безкоштовно виміряти зріст, 
вагу, рівень артеріального тиску і 
цукру крові, пройти експрес-тес-
тування на ВІЛ та гепатити, обсте-

жити родимки, отримати консуль-
тацію сімейного лікаря, дізнатися 
про вакцинацію . Вхід був вільний, 
а всі лекції, майстер-класи та тре-
нування - безкоштовні.

У рамках пленарних сесій кон-
ференції обговорювалися: останні 
досягнення в області протидії ВІЛ 
/ СНІДу, туберкульозу та вживанню 
наркотиків; розвиток електронної 
охорони здоров’я; підвищення 
доступності міського середовища 
для маломобільних груп населен-
ня; правові та юридичні аспекти 

охорони здоров’я; розвиток сис-
теми громадського здоров’я. Про-
відні українські спікери розповіли 
одеситам про різні важливі аспек-
ти збереження здоров’я, профілак-
тики захворювання, правильного 
харчування, мотивували до здоро-
вого способу життя.

За даними офіційного сай-
ту міста Одеси: «31 березня 2018 
року в Центрі первинної меди-
ко-санітарної допомоги №4 вже 
відбувалась подібна акція «День 
здоров’я». Усього в акції взяли 
участь близько 120 чоловік. Усі 
пацієнти, у яких при проведенні 
заходу були виявлені порушен-
ня, взяті на диспансерний облік і 
спрямовані на подальші консуль-
тації до профільних фахівців». 
Це як раз підтвердження тому, 
що проведення подібних заходів 
суттєво допомогає зберегти стан 
здоров’я одеситів.

Однак на сьогодні статистика 
подібних захворювань в Україні 
далеко не оптимістична. 24 канал 
повідомляє статистику 2017 року: 
«Найвищі показники поширеності 
ВІЛ-інфекції зареєстровані в Одесь-
кій (861,8 на 100 тисяч населення), 
Дніпропетровській (827), Миколаїв-

ській (755), Херсонській (409,6), Ки-
ївській (396,8), Чернігівській (383,8) 
областях та в місті Києві (424,7)». 

«У 2015 році вірусний гепа-
тит став причиною смерті 1,34 
мільйона осіб, що у порівняннi 
зі смертністю від туберкульозу і 
більше кількості смертей від ВІЛ», 
- дані «Комсомольської правди». 

«В Україні налічується понад 
мільйон діабетиків, і майже 200 
тисяч із них інсулінозалежні» - ін-
формація з ТСН від 2017 року. 

Кожна людина повинна до кін-
ця усвідомити всю небезпеку, яку 
несуть захворювання на кшталт 
гепатиту, діабету чи СНІДу, і зро-
бити все можливе, щоб уберегти 
себе і своїх близьких та рідних 
від цих страшних інфекцій. Зали-
шається мати надію, що кількість 
подібних заходів зростатиме, і 
це надихне кожного ретельніше 
слідкувати за собою, зайвий раз 
перевіряти свій фізичний стан. 
Адже здоров’я не вічне, і кожен, 
хто себе цінує підтвердить - це 
постійна праця.

Анастасія МАШТАЛИР
Фото: Анастасія Машталир

Фестиваль «DiabetFest» в Одесі

Здоров’я - подарунок природи 
або постійна праця?

Аліна КОХАНОВА
Фото: Аліна Коханова

Учасниця фестивалю
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Ще з кінця серпня ав-
томобільна розв’язка  
на 5 станції Велико-

го фонтану ледь не паралізована 
через ремонтні роботи по трам-
вайному полотну, яке прокладене 
через перехрестя по Фонтанській 
дорозі. Через ці роботи на даний 
момент перевантажений автомо-
більний потік зі сторони Адмі-

ральського проспекту, 4 станції 
Великого фонтану, а також з на-
прямку на площу 10 квітня. 

Автомобільні затори подеку-
ди бувають настільки складни-
ми, що стаються перебої  у роботі 
електротранспорту, а самі проб-
ки сягають декількох кварталів. 
Звісно, це обурює жителів міста 
і вони хочуть знати скільки ж ще 
їм стояти у заторах? Саме тому я 
подзвонив до довідкової  служби  
КП «Одесміскелектротранс»  і діз-
нався деякі подробиці:

Доброго ранку, Вас вітає довід-
кова служба КП «Одесміськелек-
тротранс». Мене звати Олена, чим 
можу допомогти?

Доброго ранку. Я дзвоню з при-

воду ремонтних робіт на 5 станції 
Великого фонтану. Хотів би дізна-
тися подробиці щодо суті робіт й 
дати їх закінчення.

Ох, Ви такий не перший (смієть-
ся). Ремонтні роботи  на цій ділян-
ці проводяться з метою заміни до-
рожнього і трамвайного полотна, 
для реставрації тротуарів. Також 
планується прокладання тактиль-
ної плитки, перильної і металевої 
огорожі (Я так розумію, тут маються 
на увазі дорожні «відбійники»  на 
кшталт тих, що недавно встанови-
ли біля Палацу спорту.- авт.)

Через це довелося зупинити рух на 
18 и 19 трамвайних маршрутах і ча-
стково заблокувати рух автотран-
спорту. Але по закінченню ремон-

ту повинна збільшитись пропускна 
можливість на цій ділянці. 

Дякую. Але коли чекати завер-
шення робіт?

За нашими даними фірма, яка 
займається ремонтними робота-
ми, «Ростдорстрой», планує за-
вершити роботу 20-го жовтня.

Ще раз дякую за інформацію. 
Усього вам найкращого!

Отже, можна вважати, що затори 
будуть на ділянці ще з місяць. Але, 
сподіваємось, після закінчення ре-
конструкції ділянки рух по ній ста-
не  швидшим. 

Питання зміни вартості 
тарифу особливо акту-
ально для студентів ОНУ 

ім. Мечникова, які навчаються в 
корпусі «стекляшка» на Французь-
кому бульварі, по якому дозволено 
проїзд лише трамваю № 5. Укра-
їнська Служба Інформації повідо-
мила про засідання виконавчого 
комітету, на якому розглядалося 
питання представниками КП «Одес-
міськелектротранс» про збільшен-
ня вартості одноразового квитка 
до 5 гривень . Ціна проїзду – 3 грн 
не змінювалась з листопада 2016 
року. Заступник директора КП 
«Одесміськелектротранс» Наталія 
Колесніченко оголосила причини 
можливого підвищення: «Це фі-
нансові витрати на покупку нових 
тролейбусів і трамваїв Odissey. Та 
погашення боргів за оплату елек-
троенергії, та підвищення виплат 
заробітної плати працівникам». 
Інформація про підвищення та-
рифу з 1 жовтня 2018 року поши-
рилась в одеських ЗМІ, але ціна 
залишилась незмінною, адже це пи-
тання залишилося неузгодженим». 

Коментарі та довідки  щодо змін 
становлення  вартості від диспет-
чера Департаменту транспорту 
Одеської міської ради (інформація 
на 19.09.18.):

Які чинники впливають на 
встановлення проїзних тари-
фів в Одесі, адже у різних містах 
України вартість неоднакова, 
наприклад у Києві – 8 грн, а у Іва-
но-Франківську – 2,5 грн ?

По-перше, це прибутковий пода-
ток населення. Чим більш урбанізо-
ване та населене місто – тим вище 
податки. По-друге, вартість, безпо-
середньо, відштовхується від фіксо-
ваної заробітної плати городян.

Чи планується зміна вартості 
проїзних квитків?

Ні, за  нашими підрахунками, 
проїзні,  якраз таки, стануть ви-
гідним для пасажирів варіантом. І 
полегшить роботу кондукторам з 
готівкою. При цьому система роз-
рахунку в електротранспорті стане 
більш прозорою.

Чи торкнеться подорожчання 
пільгових категорій населення?

Ні, пільги залишаться. Поки 

не вирішено, як саме буде на-
лагоджена система пільгового 
проїзду - монетизація (коли пен-
сіонери та інші пільговики от-
римуватимуть на руки кошти на 
проїзд в транспорті) чи введення 
електронного квитка.

Багато пільговиків користу-
ються саме електротранспор-
том. Безкоштовний проїзд па-
сажира якось відшкодовується?

Муніципальний перевізник не 
отримував ніякої компенсації за 
безкоштовний проїзд пільгових 
категорій пасажирів. Лише у цьо-
му році із міського бюджету була 
надана компенсація. Це цільова 
фінансова допомога, яка витрати-

лась на виплату зарплати та оплату 
комунальних послуг «ОМЕТ».

Чому мережу wi-fi встановле-
но в електротранспорті вибір-
ково? І з чиєї ініціативи?

За рахунок держбюджету для 
поліпшення проїзду і комфор-
ту пасажирів. Не всі вагони ще 
модернізували, але ми працює-
мо над цим.

Де можна придбати студент-
ський проїзний квиток?

В диспетчерських касах міське-
лектротранспорту «Старосенная 
пл.» або «Куликове поле».

Трамвайний 
переполох

Ціна на проїзд в одеському 
електротранспорті не змінилась

Денис ЦАРЕНКО
Фото: Денис Царенко

Ілона ОСТРОВСЬКА
Фото: Ілона Островська

Розв’язка на 5 станції Великого фонтану. 
Скільки ще бути заторам?
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На день міста одеситів 
порадували відкриттям 
оновленого Грецького 

парку. Точніше, однієї з його 3 ча-
стин – музею під відкритим небом. 
13 вересня скульптор Михайло Рева, 
архітектор Жанна Кисельова і Анна 
Коваль, яка займалась оформлен-
ням ландшафту, розповіли що вже 
зроблено і чого чекати далі.

Реконструкція Грецького пар-
ку почалась майже 2 роки тому. 
Оскільки парк запланували від-
крити до дня міста, команді дове-
лося працювати швидше. Перед 
будівництвом територію переві-
рили на криміногенність і шумове 
забруднення.

«Я був проти того, щоб відкривати 
парк 2 вересня, краще було б зробити 
це наступного року, ближче до літа, 
коли все буде готове», - каже скуль-
птор і архітектор Михайло Рева.

Коли почалися роботи, схил 
почав рухатися, оскільки ґрунт на 
території парків не природного, 
а штучного походження: під час 
будівництва міста туди звозили 
будівельне сміття. Також спуск 
до Грецького парку надто різкий, 
а в Стамбульському більш поло-
гий. Тому, для початку, головним 
завданням було утримати схил. 
Для цього будівельники укріпили 
стіну і побудували величезні схо-
ди, які буквально тримають При-
морський бульвар. А під землю за-
били 875 паль, довжиною по 24 м.

«Естетика тоді для нас була на 
другому місці. Коли ми маємо пробле-
му - її треба вирішити, а вже потім 
приводити все в красивий вигляд. 
Прикрашали ми все потім. Але вийш-
ло так, що більшість грошей пішла 
«під землю», а на оформлення та бла-
гоустрій парку у нас майже нічого не 
залишилось», - розповідає скульптор.

Як зазначає Михайло Рева, 
«фішка» парку в його панорам-

ності. Ми бачимо його повністю, 
як цілу картинку, а не фрагмен-
тами, як Стамбульський. Саме це 
і враховували архітектори і ланд-
шафтники при оформленні пар-
кової зони. Зараз ця картинка ще 
не завершена: тераси видно, але 
вони не засаджені, а стіна не зеле-
на. До речі, висока стіна, яка під-
пирає Приморський бульвар, не-
вдовзі заросте виноградом Вічі.

Розповіли творці й про те, як 
складно домовлятися з Міністер-
ством культури Греції. «Це як підій-
матися до Зевса на Олімп, - каже 
скульптор. - Було важко домовити-
ся за статуї, бо на ті, що ми хотіли, 
ліміт був вичерпаний». Так, в музеях 
Греції існує ліміт на копії артефактів. 

Над створенням фонтану «По-
чаток початків» Михайло Рева 
проробив складну роботу. Творець 
намагався надати  йому структуру 
дерева, з ефектом древності. Лише 
на створення макету пішло 1300 кг 
пластиліну. Так як у нас немає тех-
нології, щоб відлити  таку фігуру 
повністю, вона складалася зі 150 
частин, які збирали вручну. І ось 
ми бачимо результат. 

Згодом в цій частині парку по-
ставлять ще декілька скульптур: 
Посейдона, ще одну Кору і бюст 
Геродота. Також скульптор планує 
прикрити статуї скляними колба-
ми, щоб запобігти вандалізму. Біля 
ліфту буде невеликий музей грець-
кої культури, а в парковій зоні вста-
новлять більше лавок. Планується 
зробити ще дві частини. У другій 
буде зона для дітей, майданчик 
для вигулу собак і парковка.

«Поки що парк відкрився у та-
кому, трохи тестовому режимі», – 

каже Жанна Кисельова.
У парку є ліфт для мам із діть-

ми та осіб з інвалідністю. Згодом 
додасться інклюзивність для лю-
дей з проблемами зору і незрячих: 
тротуарна плитка, вказівники, а в 
рамках проекту «Одесса наощупь» 
розробляють 3-D макет парку.

«Рослини, які там посадили, 
швидко розростуться, і вже невдов-
зі парк буде виглядати набагато 
краще. Зараз там посаджено біль-
ше 4 тис. рослин. Вони багатолітні, 
не потребують постійного поливу 
та купи добрив. У Грецькому не буде 
звичних для нас газонів та петуній, 
які «Горзелентрест» щороку насад-
жує нові. Це хороше рішення, тож, 
якщо водопостачання зламається, 
електроенергія закінчиться, і всі 
люди помруть – парк залишати-
меться красивим», - зазначає Жан-
на Кисельова. 

Компанія «Expolight» розро-
била спеціальні програми освіт-
лення для парку. Спеціально, щоб 
його було видно з Приморського 
бульвару. Обіцяють, що в темряві 
та взимку там буде затишно і без-
печно. І справді, у нічний час парк 
заворожує. Тож радимо побувати 
там у вечірню пору. 

Самі ж творці просять почека-
ти, доки ґрунт вляжеться, а росли-
ни підростуть. А вони тим часом 
працюватимуть над двома інши-
ми частинами Грецького парку. 
Тож наступного року ми зможемо 
по-справжньому оцінити їхню 
довгу й нелегку працю.

Одеський Благодійний фес-
тиваль відбувся на тери-
торії «Ваш Сад» 16 верес-

ня о 10 годині. Було представлено 
235 безпритульних котів та собак, 
60 з яких у результаті потрапили до 
нових господарів. Організаторами 
фестивалю виступили онлайн-сервіс 
для адаптації і допомоги бездомним 
тваринам GladPet, туристична фірма 
FlyMe та рекламне агентство Bro.

Серед учасників «Home Me Fest» #2 
більше 20 притулків та волонтерських 
груп таких, як «Берсерк», «Путь к сер-
дцу», «Приют для защиты и помо-
щи бездомным животным», «Animal 
SOS», « Кнопкин дом» тощо.

Головними цілями фестивалю були:
- привернути увагу людей до пробле-

ми бездомних тварин і показати як 
кожен може розв’язати цю проблему

- мотивувати городян обирати 
своїх майбутніх домашніх вихован-
ців з притулків

- показати наскільки важливо відпові-
дально ставитися до своїх домашніх вихо-
ванців, щоб уникнути проблеми зростан-
ня кількості безпритульних тварин

- пробудити в людях почуття добра, 
любові, милосердя  та небайдужості.

Нагадаємо, вперше благодійний 
фестиваль «Home Me Fest» проходив 
27 травня. З 60 тварин 38 знайшли осе-
лю. Зібрані гроші віддали одеським 
притулкам для безпритульних тварин.

Ярослава ФУРСЕНКО 
Фото: Ярослава Фурсенко

«Home Me 
Fest»#2: біль-
ше 60 тварин 

знайшли 
господаря

«Якщо вода і світло зламаються, а 
всі люди помруть –           
парк залишатиметься красивим»

Євгенія Шевцова
Фото: Євгенія Шевцова
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Як правило ми не завжди 
знаємо, як може обер-
нутися доля, тому ми 

займаємося речами, які на пер-
ший погляд є для нас  усім у на-
шому житті. Але може статися 
так, що одного дня все зміниться 
і горіти ми будемо чимось іншим. 
Саме таку історію нам розпові-
ла журналістка, ведуча програми 
«Консиліум» на Першому міському 
Діана Шумейко.

З ЯКОГО КЛАСУ ВИ ЗАКІН-
ЧУВАЛИ МУЗИЧНУ ШКОЛУ?

Я закінчувала по класу фор-
тепіано.

А ЧОМУ ВИ ОБРАЛИ САМЕ 
ФОРТЕПІАНО?

Я не обирала, мене віддали 
займатися музикою. Оскільки в 
мене мама музикант, вона закін-
чувала музичне училище та кон-
серваторію по класу фортепіано. 
Коли з’явилася дитина, то сум-
нівів не було, що дочка теж буде 
займатися музикою.

ОДНОГО РАЗУ В РОЗМО-
ВІ Я ПОЧУЛА ІНШУ НАЗВУ 
ФОРТЕПІАНО - ФО-НО. ЧИ 
ПРАВИЛЬНО ЦЕ?

Так і є. Ми, музиканти, нази-
ваємо його так скорочено, але це 
суто тільки у тих людей, хто дійс-
но займається музикою. Ті, хто 
не займається музикою, не вико-
ристовують таке скорочення.

У ДИТИНСТВІ ВАС ВІД-
ВІДУВАЛИ ДУМКИ ПРО ТЕ, 
ЩО ВИ БУДЕТЕ ЗАЙМАТИ-
СЯ ЖУРНАЛІСТИКОЮ? АБО 
ВСЕ Ж ВИКЛАДАННЯ МУЗИ-
КИ БУЛО ВАШОЮ МЕТОЮ?

Однозначно в дитинстві я пла-
нувала займатися суто музикою. 
По закінченню музичної школи, 
я хотіла бути викладачем в му-
зичній школі. Ніколи не думала 
про те, що буду пов’язана з теле-
баченням або з журналістикою.

ЯК ВИ ПОТРАПИЛИ НА 
СВОЮ ПЕРШУ РОБОТУ, ЯКА 
БУЛА ПОВ’ЯЗАНА БЕЗПОСЕ-
РЕДНЬО З ЖУРНАЛІСТИКОЮ?

Бувши викладачем у музич-
ній школі 5 років, я потрапила 
на рік, коли школа відзначала 
ювілей. Від керівництва надійш-
ло прохання. Воно полягало в 
тому, щоб хтось пішов на місце-

ве радіо і там розповів про саму 
школу: які є класи, скільки учнів, 
як туди можна потрапити тощо. 
Оскільки я була наймолодшим 
фахівцем, плюс я була теорети-
ком, звісно таке завдання дору-
чили мені. Я підготувалася, не 
без допомоги мами звичайно, і 
прийшла на радіо. Там мені ста-
вили питання, я на них відпові-
дала і вийшла невелика лекція. 
Після передачі було багато пози-
тивних відгуків і мені запропо-
нували вести програму на радіо 
раз у 2 тижні. Програма тривала 
буквально 20 хвилин, мені по-
трібно було самостійно обира-
ти тему, підготувати її, і після 
розповідати її в прямому вклю-
ченні. Так я пропрацювала 3 мі-
сяці. Після цього до моєї мами 
підійшли викладачі та розповіли 
про те, що вони бачили оголо-
шення на місцевому телебачен-
ні, в місті Миколаїв. У той час там 
проходив набір за фахом жур-
налістика. Знаючи мою любов 
до навчання, до мене прийшла 
мама зі словами: «Хочеш піти 
вчитися?», - на що я їй відповіла. 
- «Хочу!». Ми з мамою пішли шу-
кати і питати, що це за навчаль-
ний заклад, де він перебуває і 
як туди вступити тощо. Коли ми 
прийшли на телебачення до ди-

ректора, для того щоб запитати 
про оголошення, яке бачили. Ди-
ректор сказав: «Давай попрак-
тикуєшся у нас, потім залишиш-
ся та попрацюєш та подивишся 
твоє або не твоє». Так раз в той 
момент у багатьох дівчаток, які 
там працювали, була сесія і їм не 
вистачало кадрів. Ось так мене і 
взяли попрацювати. 

СТОЯВ У ВАС ВИБІР МІЖ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯМ І ДРУКО-
ВАНОЮ ЖУРНАЛІСТИКОЮ?

Я ніколи не розглядала та-
кий вибір. Навіть якби мені по-
ставили такий вибір, я все одно 
вибрала телебачення, тому що я 
люблю картинку.

З ЯКОГО РОКУ ВИ ПО-
ЧАЛИ СВІЙ «ШЛЯХ» В 
ЖУРНАЛІСТИКУ?

З 2000 року. Мене затягнуло на 
цілих 18 років. Тому коли переді 
мною стояв вибір або продовжен-
ня навчання музикою або продов-
ження навчання журналістиці, я 
кинула безкоштовне навчання, і 
пішла вчитися журналістиці далі.

ЧИ СТИКАЛИСЯ ВИ З 
ЯКИМИСЬ ТРУДНОЩАМИ 
НА СВОЄМУ ШЛЯХУ?

Можна сказати, що взагалі ні-
чого легкого немає. Напевно, не-
має й найважчого. Є якісь важкі, 
складні моменти, які потрібно 

було долати. Наприклад, навчити-
ся писати і говорити українською 
мовою і домогтися того, щоб мені 
дозволили вести новини на міс-
цевому новинному каналі.

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ 
ВАЖЛИВО ЗДОБУТИ ОСВІ-
ТУ В ТАКІЙ СФЕРІ, ЯК 
«ЖУРНАЛІСТИКА»?

Повинні бути знання і по-
винна бути практика. Я в цьому 
впевнена на 100 відсотків, тому 
що сама себе людина так буде 
відчувати комфортніше.

ЯКІ ПОРАДИ ВИ МОЖЕ-
ТЕ ДАТИ МОЛОДОМУ ПО-
КОЛІННЮ ЖУРНАЛІСТІВ?

Треба йти і сміливо пробу-
вати. Подобається, виходить, 
йдемо далі. Подобається, не 
зовсім виходить, але хочемо, 
щоб виходило, працюємо і на-
магаємося цього домогтися. 
Якщо бачимо, що ну от не дано 
і все, намагаємося знайти, і 
може якийсь інший заробіток, 
а це залишаємо як хобі. Зараз 
багато YouTube-каналів і стри-
мів, тому дуже легке подивити-
ся на себе з боку.

З музики в журналістику в 
один крок

Діана Шумейко у програмі «Консиліум» на Першому міському

Катерина МАЛЯВКА
Фото: Катерина Малявка
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Початок навчання, дру-
гий курс. Перший тиж-
день пролетів надто 

швидко та непомітно. Але я задо-
волена тим, де зараз знаходжусь, 
бо так важливо визначитися зі 
своїм майбутнім.

Однак, скільки людей у віці 16-
18 років точно знають, чим хочуть 
займатися? Можливо, вони обра-
ли свій шлях, але чи вірним він 
виявиться? Це все дуже складно та 
індивідуально, тому неприпусти-
мо підводити під одну риску. Тому 
я вирішила поцікавитися думкою 
своїх колег та студентів-старшо-
курсників щодо цієї теми.

КОХАНОВА АЛІ-
НА (4 КУРС):
Конечно же, я долго ду-

мала над выбором будущей 
профессии. И сейчас я занима-

юсь тем, что мне нравится. Из всех 
профессий больше понравилась 
журналистика из-за возможности 
проявлять творческие способности 
и высказывать своё мнение.

МАКСИМЕЦЬ БОГ-
ДАН (3 КУРС):

Оскільки мене 
цікавила велика кіль-

кість достатньо полярних 
речей(математика, історія, 

економіка) мені дійсно було 
важко обрати. Тому я обрав ту 
професію, яка здатна об’єднати 
усі мої захоплення у корисну для 
суспільства професію. І зараз я 
щоденно роблю те, що приносить 
мені задоволення. У журналістиці 
найбільше мене приваблює мож-
ливість регулярно спілкуватися з 
цікавими людьми. І це те, що на-
дихає щоденно. Ні у якому випад-
ку я не шкодую, що поступив саме 
на цей факультет.

ЛІННИК ЮЛІЯ 
(3 КУРС):

Було важко 
обрати майбутню 

професію, тому що 
100-відсоткової впев-

неності, ким я хочу бути, не було. 
Та й з’явилася вона аж на другому 

курсі. Але мені завжди подобалося 
писати твори, робити щось творче, 
тому я обрала найближчу професію 
для душі. Зараз мені подобається 
журналістика. Любов до створення 
текстів допомогла зробити вибір. 
А ще не хотілося йти на економіку, 
яку пропонувала мама. Крім того, 
тут я можу займатися і дизайном, 
що посилює мої теплі відчуття до 
професії. Я хотіла поступити на 
журналістику в Мечникова увесь 
11 клас. Тим паче, як виявилося, 
предмети, які ми вивчаємо на лек-
ціях, усі мої улюблені, навіть ті, що 
нудні та важкі.

М Е Л Ь Н И Ч Е Н-
КО ОЛЕКСАНДРА 

(2 КУРС):
Не можу сказати, що 

мені було важко обрати майбут-
ню професію, адже в мене під час 
шкільних років було багато часу 
для цього. Тому, коли до мене 
прийшла ідея навчатися на жур-
наліста, я це дуже добре обдумала. 
Професія журналіста дуже дина-
мічна, особливо на телебаченні, 
тому звісно мені це подобається. 
Я ніколи не мріяла про журналіс-
тику, мені просто захотілося мати 
цікаву, а не банальну офісну про-
фесію. Під час перегляду телеві-
зора, я просто звернула увагу на 
новини і подумала «чому б ні?», 
адже все підходило під критерії 
моїх бажань. Звісно я не жалкую, 
адже під час навчання на першо-
му курсі, практики в студентській 
газеті, я зрозуміла, що я зробила 
правильний вибір.

ЯНУШИНА ЗЛАТА 
(2 КУРС):

Мне было очень 
трудно, и я до послед-

него не знала, чего я 
хочу.  У меня было так, что 

я точно знала, чем не хочу зани-
маться, а вот чем хочу, не знала. 
Но решила пустить все на само-
тек и попробовать заняться тем, 
что интересовало меня в тот мо-
мент, то есть писать. Я учусь и 
стараюсь быть интересным со-
беседником. Для меня главное 

получить достаточного опыта во 
время учебы, чтобы потом было 
легче. Журналистика – это про-
сто мое самовыражение. Я хочу 
писать и быть всегда в курсе со-
бытий. Главное - заниматься тем, 
что нравится, поэтому я думаю, 
что журналистика - это мой досуг 
и скорее мое хобби. Подтолкнули 
меня на эту специальность вера 
в свободу слова и в людей. Точно 
не знаю, что из этого выйдет, но 
надеюсь на лучшее.

БІЛАШ АНАС-
ТАСІЯ (2 КУРС):
Долго думала, но 

когда садишься спе-
циально что-то придумать 

или понять, обычно получает-
ся так себе. К этому моменту, 
я наконец-то начала обращать 
внимание на то, что происхо-
дит вокруг, в Украине, а не в 
вымышленных жизнях в книгах. 
Раньше я слишком любила чи-
тать и проживать жизнь героев, а 
тут у меня проснулся очень силь-
ный информационный голод. 
Только в середине 11-го класса, в 
один прекрасный день я решила, 
что то, чем я на самом деле хочу 
заниматься, - это знать обо всем 
значимом происходящем вок-
руг и делиться этим с людьми. 
Сейчас я чувствую, что занима-
юсь тем, что мне действительно 
интересно. Я даже не восприни-
маю это как учебу или будущую 
работу. Наоборот, мне постоянно 
кажется, что я отдыхаю или зани-
маюсь каким-то расслабляющим 
хобби. Журналистика - это не 
мечта для меня. Мечта - это неч-
то далекое, труднодоступное, на 
пути к чему придется сурово пре-
одолевать горы и моря. А журна-
листика - она тут рядом, сделай 
пару шагов и ты уже там. Другое 
дело, что я пока не слишком уве-
ренна в правильности этих шагов 
и хочу идти туда за кем-то или с 
кем-то. Я ни секунды не жалею, 
что поступила на журфак. Были 
моменты, когда мне казалось, 
что я не стану профессионалом 
в журналистике. Казалось, что я 

не умею писать красиво или так, 
как нужно. Но всегда со словом 
«пока». Пока не профессионал, 
пока пишу неуклюже, пока знаю 
слишком мало. И почему-то я уве-
рена, что журналистика была, есть 
и будет правильным выбором.

ЖУРБА ЮЛІАНА 
(2 КУРС):

Я не все життя 
хотіла бути журналіст-

кою. Але в класі 9 я усві-
домила, що журналістика 

це саме те, чим я хочу займати-
ся. Тому після закінчення школи, 
я на всі 100 відсотків знала куди 
поступати і з якою професією 
пов’язувати своє життя. Я часто 
чую від друзів або знайомих, що 
вони розчарувалися в обраній 
професії, що вже не впевнені, 
що це саме те, чим хочуть вони 
займатись і тепер не знають, що 
робити далі. І я дуже рада, що не 
можу їх підтримати, бо навпаки, 
полюбляю професію, що обрала, з 
кожним днем все більше. Журна-
лістика була моєю мрією до того, 
як я поступила в університет. 
Пам’ятаю навіть, як загадувала 
бажання поступити на факультет 
журналістики і згодом стати пов-
ноцінним журналістом. Зараз, 
коли я вже навчаюсь - журналісти-
ка це більше не мрія, а ціль, до якої 
я поступово стаю ближче. Я завжди 
любила писати. Ще в дитинстві пи-
сала якісь історії та вірші, а в школі 
улюбленим завданням було писати 
твори. І тому згодом я почала ду-
мати над тим, чому би не пов’язати 
те, що мені подобається, з роботою. 
І не було такого моменту, коли жал-
кувала, що поступила саме сюди. 
Мені вперше в житті подобається 
навчатись, вперше мені не хочеть-
ся канікул і мені зовсім не набридає 
ходити до університету. Так, бува-
ють періоди, коли дуже тяжко або 
ти втомлюєшся, але навіть це мені 
подобається. Тому я вважаю себе 
щасливою людиною, що найшла 
себе і сподіваюсь так і залишиться.

Інна ЗЛЕНКО

Журфак. 
Мрія чи реальність?
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Кореспонденти газети 
«ДАХ» провели бліц-опитуван-
ня серед першокурсників ОНУ, 
щоб дізнатися як вони прово-
дять вільний час та яким за-
няттям віддають перевагу.

Студенти обирали між спортом, 
музикою, мистецтвом та читанням 
книг. Таким чином, безумовним 
лідером стала музика, якою займа-
ються 50% всіх опитаних. 

«Музыка живет в моем сердце 
с самого детства. Поначалу это 
была музыкальная школа, в кото-
рой я освоила фортепиано и нем-
ного гитару. Сейчас я отправилась 
в свободное плаванье и занимаюсь 
музыкой в свое удовольствие. По-
мимо музыкальных инструментов 
очень нравится петь, что я на дан-

ный момент активно развиваю», - 
прокоментувала Кучук Аліна.

 Другу позицію впевнено посі-
ло мистецтво (КВН, написання вір-
шів або книг, акторська гра тощо) із 
результатом у 20%. «Я дуже люблю 
писати вірші, адже для мене це засіб 
самовираження. Поезія - це значна ча-
стина мого життя та мене самого, 
іноді в рядках поезії можна висловити 
те, що ніколи не наважився б сказати 
в голос. Саме в цьому й полягає її краса 
для мене», - розповів Можегов Леонід.

Третє місце справедливо займає 
спорт – 13%. «Сказати, що спорт важ-
лива складова мого життя - це не ска-
зати нічого, він напевне і є життя для 
мене. Він виховав мою силу волі, загар-
тував мій характер, наче сталь, на-
вчив долати труднощі. Я не уявляю своє 

життя без нього»,- поділився учасник 
опитування, який захотів залишитися 
анонімом. А от книгам перевагу від-
дали лише 7% опитаних студентів.

Та неочікувано участь в опиту-
ванні взяв супергерой Людина-па-
вук, який розповів про своє хобі та 
дав свій коментар з приводу захо-
плень сучасної молоді. «Я люблю ви-
ступати на сцені: у театрах, у різ-
них спектаклях. А ще люблю гру на 
гітарі», - розповів Людина-павук. 
Також він порадив нашим студен-
там займатись улюбленою спра-
вою, а головне, цікаво проводити 
свій вільний час та сповна насолод-
жуватись студентськими роками.

Хобі Людини-павука та 
першокурсників ОНУ

Метою даного дослідження 
було дізнатися, який же су-
часний сленг студенти ОНУ 

імені Мечникова використовують для 
того, щоб спростити і навіть прикраси-
ти своє мовлення. В завдання входило 
визначити, який же відсоток слів-жар-
гонізмів займають словникову біблі-
отеку людини, статистична обробка 
зібраного матеріалу й розкриття змісту 
слів, їх розуміння студентами. 

Студентка 2 курсу РГФ Владис-
лава:

1) Окей – добре 
2) Галерка – заднi ряди в аудиторii 
3) Лол - смiшно 
Вона не дуже часто використовує 

цi слова, тiльки коли розмовляє з од-
нолiтками.

Студент 3 курсу РГФ Влад:
1) Флєксiть - випендрюватися
2) Слемiть - пхатися
3) Флудiти - багато писати в со-

цiальних сетях 
4)Менчiк/Баришня: хлопець/дiвчина 
5) Жиза - життєво 
Студент 3 курсу РГФ Дмитро:
1) Чiлiть - вiдпочивати
2) Крiнж - смiжне вiдчуття соро-

му та вiдрази 
3) Юзать - використовувати 
4) Шарiть - розбиратися 
5) Тянути прикол -  бути смiшним 
6) Прєсефф - виражати повагу
Студент ОМКРП 2 курсу Микита:
1) Хайп - популярно
2) Вайп - крута атмосфера
3) Кеш - грошi
4)Фейн - успiх
5) Рофлiть - сильно смiятися 
Поспілкувавшись з студентами різ-

них курсів, різного віку, можу сказати, 
що в 75% люди у віці від 17 до 21 року 
в своєму мовленнi використовують 
жаргонізми, чи як самі студенти його 
називають - сленг. Дехто частіше, дехто 
рідше вживають дані слова. В основно-
му в спілкуванні з однолітками, друзя-
ми.  Рiдше з дорослими, батьками. 

Люди використовують слова-жар-
гонізми щоб спростити мову, можли-
во навіть прикрасити.  Для молоді це в 
основному невід’ємна частина мови.

Кристина ШКРЕБТАНОВА
Фото: Кристина Шкребтанова

Володимир ТАТЧИН
Фото: Володимир Татчин

Сленг су-
часних 

студентів

Атмосферний

Одеський театр під зем-
лею «ТЕО» відкрив но-
вий театральний сезон. 

15-го вересня відбулася прем’єра 
спектаклю «Вир. Катастрофа в од-
ній дії» за мотивами п’єси відомого 
драматурга  Василя Сигарева. 

Тема спектаклю дуже актуальна 
в наш час, вона стосується кожного 
з нас. «Можливо, все це колись було. 
Можливо, відбувається прямо зараз. 
Можливо, колись буде. А можливо, 
все це - було, є і залишиться назавж-
ди»,- саме такими словами почина-
ється п’єса. Герої та проблематика 
його п’єси нагадує петербурзький 
натуралізм ХІХ століття. В його п’єсах 
життя розглядається по маленьким 
деталям, крупицям, як моментальна 

фотографія. Режисером спектаклю 
був – Дмитро Костюмінський. Він 
відомий як актор і художник-поста-
новник театру «ДАХ», один з голов-
них організаторів «Гогольфесту». З 
недавніх пір знайшов себе в режису-
рі, створивши проект за Шекспіром 
«Гамлет. Вавилон», який побачили в 
Україні та Швейцарії.

П’єса розгортається навколо 
головного героя, з яким трапився 
нещасний випадок – він виявився 
винним в жахливій дорожній приго-
ді, сліди якої він вирішив приховати. 
Глядач стає вимушеним свідком вну-
трішнього монологу героя, який на-
магається розібратися в тому, чому 
так сталося, і чи можливо тепер з 
цим жити. Гра акторів була досить 
вдалою, за ними було цікаво спосте-
рігати, але до назви моноспектакль 
не дотягує. Галина Мігутська, яка 
грала головну роль, дуже намагалась 
сподобатись публіці і це було видно, 
через це вона сприймалась якось 
комічно. Було більш схоже на гру в 
драмгуртку, ніж на гру досвідченої 
акторки. Гра головного актора – Іва-
на Макаренко була кращою, відчу-
вався акторський досвід, всі відчут-
тя були відіграні на славу, в якийсь 
момент ти ніби сам стаєш головним 
героєм і приймаєш на себе його про-
блеми, переживання. Під час виста-
ви грала класична музика, яка добре 
підкреслювала відчуття відіграні на 

сцені, додавала яскравості грі акторів 
і була дуже вдало підібрана. Декора-
цій на сцені було замало, іноді навіть 
не було зрозуміло, де відбувається 
дія, але вони не відігравали важливої 
ролі, так як головним було - передати 
глядачам відчуття головних героїв. 
Автор нам дає відповідь на таке важ-
ливе питання: «По чому варто суму-
вати сучасній людині?». І відповідь 
доволі проста. За нормальним люд-
ським взаєминами, за втраченою 
душею. Ніякі гроші, ніякі речі не вря-
тують, якщо людина втратила душу і 
здатність співпереживати ближньо-
му. Сенс життя - в мрії, страшно, коли 
її немає. Навіть, якщо вона ніколи не 
реалізується, головне, щоб вона була 
і щоб в людині жило прагнення до 
неї. В цілому глядачі були задоволе-
ні спектаклем, хоч він і не був того 
рівня на який сподівались, гра була 
невимушена і легка, тому перегляда-
лась на одному диханні.

Одна з глядачів – Наталя Кобзарен-
ко виказала свої враження від виста-
ви: «Відмінний спектакль! Перегляд 
на одному диханні. Прекрасна гра ак-
торки! Дуже цікава, важлива і глибока 
тема. Спасибі театру, режисеру і акто-
рам! Хотілося продовження».

Вир. Катастрофа в одній дії

Анна САМАРА
Фото: Анна Самара
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