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В одному із корпусів ОНУ 
(Французький бульвар, 
24/26) було проведе-

но ярмарку вакансій для сту-
дентів. На ярмарці було багато 
компаній з різних сфер і кожен 
студент міг знайти те, що підхо-
дить саме йому. Ярмарка прово-
дилась впродовж цілого дня. На 
ній було багато представників 
різних професій: від різноманіт-
них банківських установ до вій-
ськових (таких як нацгвардія). 
Студентам ярмарка прийшла до 
вподоби, про що свідчать захо-
плені коментарі студентів, що 
брали участь в ярмарці. «Думаю, 
це гарна можливість для студен-
та перевірити свої можливості. 
Слід зазначити, що консультан-
ти ввічливі люди. Вони справді 
зацікавлені, щоб ми працювали 
саме в них», - розповіла Кулико-
ва Анна-Марія. Крім звичайних 
консультацій та прогнозів про 
майбутнє в тій чи іншій компанії, 
представники давали студентам 
різні головоломки, розв’язавши 

які вони могли отримати цінні 
призи. Це справило своєрідне 
враження на студентів, про що 
свідчить коментар Нікітенко Ка-
терини: «Мне очень понравилось. 
Благодаря таким мероприятиям 
студенты могут найти для себя 
подработку или даже полноцен-
ную работу. Особенно понрави-
лась точка, где, решая головолом-
ки, можно было получить призы». 

Загалом,  на ярмарці була приєм-
на атмосфера, де кожен міг відчу-
ти свою приналежність до тієї чи 
іншої сфери. Нагадаємо, ярмарка 
проводилась першого листопада 
та зібрала чималу кількість заці-
кавлених студентів.

Робота для студентів ОНУ

Володимир ТАТЧИН
Фото: Володимир Татчин
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Сонце, вітер та вода – ос-
новні джерела альтерна-
тивної енергії. У попе-

редніх випусках ми говорили про 
сонце і вітер. Залишилася вода. 
Гідроелектростанція -  електро-
станція, яка за допомогою гідро-
турбіни перетворює кінетичну 
(рух) енергію води в електроенер-
гію. Усе здається простим і зруч-
ним для використання, проте це 
лише верхівка айсбергу. У глиби-
ні прихована не одна проблема, 
пов’язана з використанням енергії 
води. Давайте з’ясуємо, чи вигід-
но українцям користуватися цим 
джерелом альтернативної енер-
гії або краще задовольнятися вже 
знайомими та проаналізованими.

Перша перевага гідроелектро-
станцій, яка спадає на думку - це, 
звичайно, економія ресурсів та 
енергетична незалежність. І дійс-
но, гідроелектроенергетика не за-
лежить від вартості викопного па-
лива, та й імпортувати нічого не 
потрібно. Усе набагато простіше: 
ланцюг споруд забезпечує необ-
хідний напір води, що надходить 
на лопаті гідротурбіни, яка при-
водить в дію генератори- вони 
вже виробляють електроенер-
гію. А води в нас поки достатньо. 

На річках України встановлено 
10 гідроелектростанцій більше 
10 МВт: Дніпровська, Дністров-
ська-1, Кременчуцька, Канівська, 
Київська, Середньодніпровська, 
Каховська, Дністровська-2, Тере-
бля-Ріка та Олександрівська. 

Крім того, витрати на опера-
тивне обслуговування теж не-
великі, оскільки для контролю 
роботи ГЕС не потрібно багато 

людей; гребля може використо-
вуватися для накопичення води 
для ГЕС, захищати території від 
повеней, створювати водойми, 
які так подобаються туристам, а 
сільське господарство радо вико-
ристовує їх для поливу культур.

На перший погляд, гідроелек-
тростанції несуть в собі лише 
позитив і сповнені перевага-
ми. Проте, є декілька важливих 
недоліків, які не дають назвати 
гідроелектроенергетику ідеаль-
ною заміною іншим галузям із 
використання альтернативних 
джерел енергії. Усі ці недоліки та 
проблеми пов’язані з екологією 
річок та водоймів взагалі. 

Великі резервуари з водою, не-
обхідні для роботи гідроелектро-
станцій, призводять до затоплення 
великих площ земель, знищуючи 
долини, ліси та болота. А парни-
кові гази з затоплених територій 
сприяють зміні клімату, що можна 
помітити з прогнозу погоди (хоча 
це зумовлено, звичайно, не лише 

гідроелектростанціями). 
Крім того, греблі можуть при-

звести до вимирання деяких бі-
ологічних видів, оскільки через 
механізм роботи гідроелекстро-
станцій змінюється природний 
баланс річок і течій. Вода, прохо-
дячи через турбіни, очищується 
від природних наносів. 

Найбільш загрозливими для 
екології є великі ГЕС, на відмі-
ну від тих, що мають потужність 
менше 10 МВт, оскільки саме 
вони ведуть до серйозних змін 
середовища існування.

В Україні будівництво МГЕС було 
призупинено ще у 60-ті роки мину-
лого століття, а от у більш розвине-
них країнах щороку демонтують 
десятки  великих гідроелектростан-
цій, пише сайт www.bbc.com

Станом на 2015 рік в Украї-
ні діяло 102 МГЕС із загальною 
встановленою потужністю 80 
МВТ, тоді як у 1960-х їх існувало 
більше тисячі.

До речі, будування малих ГЕС 

Гідроелектростанції – 
шкода чи користь?

Карта гідроенергетичного потенціалу малих рік України

Карта найбільших ГЕС України



сприятиме вирішенню проблем 
енергопостачання у віддалені та 
важкодоступні райони сільської 
місцевості, а саме деякі райони 
Закарпатської та Чернівецької 
областей. Україна має немалий 
потенціал використання ресурсів 
малих річок, що складає майже 
28% загального гідропотенціалу 
всіх річок України, повідомляє 
сайт Держенергоефективності.

Наразі у високорозвинених 
країнах проводять дослідження з 
приводу впливу ГЕС на екологію. 
Наприклад, автори досліджен-
ня, опублікованого в науковому 
журналі PNAS, відзначають, що 
раніше влада була зацікавле-
на в дешевій електроенергії та 
не враховувала повною мірою 
екологічні і соціальні ризики. За 
оцінкою Міжнародного енерге-
тичного агентства, 5 % світового 
потенціалу гідроенергетики реа-
лізуються через МГЕС. Технічний 
потенціал малої гідроенергетики 
оцінюється на рівні 150 – 200 ГВт.

«У величезних ГЕС немає май-
бутнього, це наш однозначний 
висновок. Щоб зберегти гідрое-
нергетику в XXI столітті, нам по-
трібно поєднувати кілька джерел 
відновлюваної енергії», - ствер-
джує професор Мічиганського 
університету Еміліо Моран в ін-
терв’ю кореспонденту ВВС.

Загалом, незважаючи на вели-
ку кількість переваг і недоліків 
гідроенергетики, її використан-
ня може бути корисним для еко-
номіки та навіть не зашкодить 
екології України. Але це можли-
во тільки в тому випадку, якщо 
власники будуть встановлювати 
гідроелектростанції лише при 
правильному виборі місця роз-
ташування та дотриманні еко-
логічного законодавства. Проте 
відслідковувати чи контролюва-
ти це досить важко. Тому кращим 
виходом із ситуації є викори-
стання різних відновлюваних 
джерел альтернативної енергії, а 
не лише ГЕС.

Інфографіка: Катерина Малявка
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На честь свого 5-річчя 
«Ліга сміху» запустила 
марафон «Зробимо це 

разом», у рамках якого кращі ко-
манди проекту давали безкош-
товні концерти у вузах України.

В Одесу «лігасмішники» за-
вітали 26 листопада. Наш вуз 
прийняв естафету від Херсон-
ського державного університету. 
До університету приїхали три 
команди: «Отдыхаем вместе», 
чемпіон третього сезону «Заго-
рецька Л. С.» та «Ветерани кос-
мічних військ». 

Квитки на концерт були без-
коштовні, ватро було лише заре-
єструватися на офіційному сайті 
«Ліги сміху», дочекатися смс і не 
забути взяти на захід свій сту-
дентський квиток. 

Кожна команда підготувала 
2 блоки виступу. Між першими 

та другими блоками «лігасміш-
ники» провели «Розминку з за-
лом», під час якої відповідали на 
запитання глядачів.

Команди чудово взаємодія-
ли з глядацьким залом. Шкода, 
що після виступів, учасники не 
змогли сфотографуватися зі сту-
дентами, оскільки поспішали на 
ще один концерт до Політехніч-

ного університету.
Зараз всеукраїнський тур 

«Ліги сміху» підходить до завер-
шення, після чого одразу ж стар-
тує 5 ювілейний сезон популяр-
ного гумористичного шоу. 

Старші курси факульте-
ту журналістики ОНУ 
імені І. І. Мечникова 

привітали усіх, хто щойно при-
йшов до університету й тих, хто 
незабаром його покине. 

15-го листопада на студен-
тів чекали в 610 аудиторії . Се-
ред присутніх були як студенти 
бакалаврату та магістратури з 
факультету журналістики, так 
і викладачі різних дисциплін. 
На студентів чекали конкур-
си, частування, корисні пора-
ди , як, наприклад, поради для 
студентів-першокурсників від 
«більш освічених». Ведучі про-
вели два конкурси, в кожному 
з яких взяли участь вісім сту-
дентів. Перший конкурс- розі-
грування придуманої сценки з 

«Вінні-Пуху», другий – гра з бу-
квами, як у відомій телепрогра-
мі «Хто зверху?».  Родзинкою 
цього заходу було відео, в яко-
му першокурсники відповіда-
ють на «складні» запитання, на 
такі як «Що вище Джомолунг-
ма чи Еверест?», «Дайте повну 
назву кафедрі, на якій вчитесь» 
(студентів знімали так, що від-
повідь на це питання була за 
ними). Проте були і запитання, 
на які складно відповісти но-
вачкам - «Якого кольору були  
квіти в «Майстері і Маргари-
ті»?», або «Що таке лонгрід?». 
Утім це не єдина родзинка свя-
та - несподіванкою стали соло-
дощі, до яких приклеїли лист 
з філософським роздумом.  У 
кінці заходу всі присутні зро-

били групове фото на пам’ять. 
Нагадаємо, міжнародний день 
студентів відзначається що-
річно 17 листопада. Він був за-
снований в 1941 році на міжна-
родній зустрічі студентів країн, 
що боролися проти фашизму 
в пам’ять про чеських студен-
тів-патріотів.

Зробимо це разом!

Як журфак  привітав першо-
курсників та випускників

Юлія ЛІННИК
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Щороку з’являєть-
ся все більше 
проектів, спря-

мованих на покращення рів-
ня освіти в Україні. Одним із 
них став «Проект сприяння 
академічній доброчесності 
в Україні» (Strengthening 
Academic Integrity in Ukraine 
Project – SAIUP), що має на 
меті застосовувати спільний 
досвід США і України для 
розробки та втілення чо-
тирирічного плану заходів. 
Зміст полягає в орієнтації 
та навчанні студентів, ви-
кладачів та адміністраторів 
навчальних закладів Укра-
їни практичної цінності і 
важливості академічної до-
брочесності. Також наданні 
ресурсів і плану дій задля 
їхнього тісного залучення 
до зміцнення академічної 
доброчесності в освітньому 
середовищі. Вони вирішили 
залучити МОН, щоб умож-
ливити всі ключові опера-
ції та ввести стійкі зміни в 
освітній процес України на 
міжнародному рівні. Вико-
навці та партнери проекту 
розглядають формування 
академічної культури зага-
лом і академічної доброчес-
ності як важливу складову 
трансформації української 
освітньої системи. Щоб було 
зрозуміліше, для початку 
розшифруємо саме поняття 
«академічна доброчесність». 
Якщо казати простою мо-
вою – це не давати хабаря, 
не списувати, не копіювати 
з Інтернету.

Тобто головною місією 
проекту є впровадження но-
вої академічної культури, яка 

буде базуватись на чесності, 
довірі, прозорості, справжній 
науковій роботі, реальному 
навчанні.

Президентом-засновни-
ком і головою комітету член-
ства Центру академічної 
доброчесності є професор з 
менеджменту та глобального 
бізнесу – Дональд Маккейн. 
До центру входять двісті ко-
леджів та університетів Спо-
лучених Штатів, Канади та 
Мексики, місією якого є за-
безпечувати майданчик для 
визначення, утвердження та 
поширення цінностей акаде-
мічної доброчесності серед 
студентства. Наразі десять 
українських університетів 
активно беруть участь у про-
екті: Донецький національ-
ний університет у Вінниці, 
Запорізький національний 
університет, Ізмаїльський 
державний гуманітарний 

університет, Інститут між-
народних відносин КНУ 
імені Тараса Шевченка, 
Луцький національний 
технічний університет, 
Одеський національний 
університет імені І. І. Меч-
никова, Сумський дер-
жавний університет, Тер-
нопільський державний 
медичний університет 
імені І. Я. Горбачевсько-
го, Тернопільський наці-
ональний економічний 
університет, Харківський 
національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна. 

Встановлено 10 обов’яз-
кових принципів для ви-
кладачів, яких треба до-
тримуватись:

1. УТВЕРДЖУВАТИ ВАЖ-
ЛИВІСТЬ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ.

Члени професорсько-ви-
кладацького колективу ма-

ють забезпечувати необхідні 
умови, щоб справа відшуку-
вання та утвердження істини 
ґрунтувалася на певних клю-
чових цінностях, які включа-
ють ретельність, коректність і 
чесність.

2. ПЛЕКАТИ ЛЮБОВ ДО 
НАВЧАННЯ.

Відданість академічній до-
брочесності посилюється ви-
сокими академічними стан-
дартами. Більшість студентів 
якнайкраще розкривають свої 
таланти й здібності тоді, коли 
академічна робота вважається 
складною, актуальною, корис-
ною та справедливою.

3. СТАВИТИСЯ ДО СТУ-
ДЕНТІВ ЯК ДО САМОСТІЙ-
НОЇ ОСОБИСТОСТІ.

Професори та викладачі 
мають ставитися до студен-
тів як до самостійної особи-
стості, тобто кожен студент 
заслуговує на особисту увагу 

Академічна добро-
чесність в Україні

Студентка 3 курсу РГФ розповідає про академічну доброчесність
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й повагу. Загалом студенти 
відповідають взаємністю і 
поважають кращі якості сво-
їх викладачів, у тому числі 
їхню відданість академічній 
доброчесності.

4. СТВОРЮВАТИ АТМОС-
ФЕРУ ДОВІРИ В КЛАСІ.

Більшість студентів є зрі-
лими дорослими людьми, які 
цінують середовище, вільне 
від свавільних правил і три-
віальних завдань, де довіра 
завойовується й надається.

5. ЗАОХОЧУВАТИ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУ-
ДЕНТІВ ЗА АКАДЕМІЧНУ 
ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

При належному спряму-
ванні студентам можна на-
давати значні повноваження 
у сфері сприяння та захисту 
найвищих стандартів акаде-
мічної доброчесності. Сту-
денти воліють працювати в 
спільнотах, де конкуренція є 
справедливою, чесність ко-
ристується повагою, а нечес-
на поведінка карaється. Вoни 
рoзуміють, що oдним із най-
бiльших стимулiв до акаде-
мічнoї нечеснoсті є вiдчуття 
тoго, що така пoведінка є по-
ширенoю та не стримyється.

6. ФОРМУЛЮВАТИ ЧІТ-

КІ ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ.

Професoри й викладaчі 
є тими, хто нeсе нaйбільшу 
відпoвідальність за ствoрен-
ня та розвитoк освітньoго 
середoвища і дoсвіду. Вoни 
пoвинні нaперед чіткo 
рoз’ясняти свoї oчікування 
стосoвно чеснoсті в акaде-
мічній робoті, включaючи 
харaктер і мeжі співрoбітни-
цтва між студeнтами. Біль-
шiсть студентiв хoчуть мaти 
такi настанoви та вiтають їх 
присутнiсть у прoграмах кyр-
сів, які ретельнo пoяснюють-
ся виклaдачами в аудиторії.

7. РОЗРОБЛЯТИ СПРА-
ВЕДЛИВІ ТА РЕЛЕВАНТНІ 
ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ.

Студeнти oчікують, що їхня 
акaдемічна рoбота бyде oці-
нюватися пoвно і справедливo. 
Професoри й виклaдачі мa-
ють викoристовувати (а такoж 
пoстійно критичнo перeгля-
дати й дooпрацьовувати) такі 
фoрми oцінювання, які вимaга-
ють активнoго і твoрчого мис-
лeння та прoсувають навчaльні 
можливoсті для студeнтів.

8. ОБМЕЖУВАТИ МОЖ-
ЛИВОСТІ ДЛЯ АКАДЕМІЧ-
НОЇ НЕЧЕСНОСТІ.

Пoпередження є критичнo 
важливoю стрaтегією зaхи-
сту від академічнoї нечес-
нoсті. Студeнти не пoвинні 
мати спoкуси або стимyли 
до вчинeння академічнoї не-
чеснoсті чeрез неoднозначні 
прaвила, невизнaчені чи не-
реaлістичні стандaрти спiвпра-
ці, ненaлежне упрaвління 
навчaльним середoвищем або 
слaбку безпeку пiд чaс іспитiв.

9. КИДАТИ ВИКЛИК АКАДЕ-
МІЧНІЙ НЕЧЕСНОСТІ, КОЛИ 
ТАКІ ВИПАДКИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ.

Стyденти спoстерігають за 
тим, як повoдяться професoри 
та викладaчі, які ціннoсті вони 
пiдтримують. Члeни професoр-
сько-виклaдацького кoлек-
тиву, які ігнoрують випaдки 
академічнoї нечеснoсті або 
стaвляться до цьoго як до дріб-
нoї прикрoсті, дaють зрoзумі-
ти, що ключoві ціннoсті акаде-
мічнoго життя і загалoм життя 
в суспiльстві не вaрті знaчних 
зyсиль для їх дoтримання.

10. ДОПОМАГАТИ ВИЗНА-
ЧИТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ 
ЗАГАЛЬНOУНІВЕРСИТЕТ-
СЬКІ СТАНДАРТИ АКАДЕ-
МІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ.

Випaдки академічнoї нечес-
нoсті, вчиненoї oкремими сту-

дентaми, мoжуть трaплятися в 
штучнo визначeних підрoзді-
лах факультетiв та інститутiв. 
І хoча професoри та викладaчі 
мaють бyти пeрвинними взiр-
цями пoведінки щoдо ака-
демічнoї доброчеснoсті, від-
пoвідальність за визнaчення, 
пoширення тa зaхист акаде-
мічнoї добрoчесності мaє бyти 
спрaвою всiєї спiльноти – не 
лишe щoдо виявлeння неoдно-
разових пoрушників і застoсу-
вання послідoвних нaлежних 
правoвих прoцeдур, але й 
щодo утверджeння спiльних 
ціннoстей, якi рoблять кoле-
джі тa унiверситети справж-
нiм кoрисним рeсурсoм.

Анна САМАРА
Фото: Анна Самара
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Щорічно дослід-
ники, які працю-
ють при наукових 

установах, проводять лекції з 
метою розповісти про іннова-
ційні досягнення та розробки  
у світі та в Україні зокрема.

Дні науки розпочались 10  
листопада в Астрономічній об-
серваторії ОНУ імені І. І. Меч-
никова зі знайомства аудито-
рії з телескопами. На науковій 
виставці астрономи-практики 
провели короткі лекції про со-
нячну систему.

   11 листопада в Impact 
Hub проходили освітні лекції з 
природничих та гуманітарних 
наук. Першою виступила Ве-
роніка Ніколаєва, випускниця 
фізико-хімічного  факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова, з до-
повіддю: «Україна - найбіль-
ший експортер соняшникової 
олії у світі». Вероніка працює 
на олійно-екстракційному 
заводі і презентувала проект 
про хімічну переробку зерен 
соняшника на безвідходному 
виробництві. Презентація та 
доповідь ознайомили публіку 
з етапами виробництва і рафі-
нації олії та поглибили знання  
споживачів про мікробіологіч-
ний контроль якості.

Наступний спікер, Денис 

Гончаров, виступив із пре-
зентацією: «Хроматографія, 
або як розділити навколиш-
ній світ». Денис працює з су-
часними хроматографами, за 
допомогою яких вивчає, чим 
і як забруднюється ґрунт і по-
вітря. Методом хроматографії 
можна контролювати якість 
харчової, фармацептичної і 
нафтохімічної промисловос-
ті засобом точного вивчення 
складу продукції. Також хро-
мографи застосовуються в ме-
дичних лабораторіях і на судо-
вих експертизах.

Наступну лекцію «Про клі-
нічні дослідження» провела  
викладач кафедри неврології 

в ОНМедУ Юлія Солодовни-
кова, яка досліджує захворю-
вання розсіяного склерозу. 
Основними питаннями до-
повіді були: «Який шлях про-
ходять препарати, щоб по-
трапити на ринок?» та «Чи 
потрібні клінічні досліджен-
ня на пацієнтах і тваринах?».

Історія першої гіпотези роз-
почалася з презентації про ме-
дичні практики Йозефа Мен-
геля, відомого як Ангел смерті. 
Він застосовував препарат «Та-
лідомід», призначення якого 
проти безсоння і нудоти. Але 
його дослідження виявилися 
справжнім злочином до всього 
людства. Пацієнтки, які при-
ймали «Талідомід», внаслідок 
народжували дітей з патологі-
ями та каліцтвами. 

У 1956 році не було на-
лежного контролю фарма-
цевтичного випробування і 
препарат надходив на ринок. 
Близько 90% дітей, народже-
них із захворюваннями від 
впливу препарату, не вижи-
вали. Це явище назвали «та-
лідомідною трагедією».

Наступна тема - про клініч-
ні дослідження за участю лю-
дей. Дослідження проводяться 
з метою аналізу ефективності 

та безпеки нового препарату 
тільки на добровільній осно-
ві. Перед цим лікарський пре-
парат проходить доклінічне 
дослідження на лаборатор-
них тваринах. Серед слухачів 
знайшлися захисники прав 
тварин, які дотримувались 
думки, що це не є гуманним 
у XXI столітті. Однак лектор 
змогла переконати публіку 
вагомими фактами, що експе-
риментальна медицина важ-
лива, адже симптоми людей 
можуть різнитися і виводяться 
протипоказання за застаріли-
ми методиками. Усі препарати 
мають побічні ефекти, пере-
риваючи ланцюжок захворю-
вань, ми отримуємо каскад 
системи. Розробка нового фар-
мацевтичного препарату за-
ймає 10 - 12 років. І МОЗ було 
схвалено проведення 502 клі-
нічні випробування в Україні 
за 2016 - 2018 роки.

 У кінці виступу Юлія Со-
лодовникова нагадала клятву 
Гіппократа, яку дають усі ліка-
рі, і пояснила її сенс: вчити, лі-
кувати, досліджувати.

Дні науки в Одесі

Ілона ОСТРОВСЬКА
Фото: Ілона Островська



Голос людей - незвичай-
на штука. Можна розви-
нути його так, що ніхто 

ніколи не зрозуміє секрету тво-
їх зв’язок, завдяки яким можна 
знайти свій голос-тембр.

 В рамках щорічного конкур-
су вокалістів, і цей рік не став 
винятком, в ОНУ імені І. І. Меч-
никова пройшов відбір у фінал. 
Виступали і хлопці, і дівчата всіх 
факультетів, навіть коледжу. 
Студенти брали композиції не 
тільки зарубіжних, але й україн-
ських, російських виконавців.

 Було всього 24 учасники, по 
2 від факультету, між якими 
проходив так званий «баттл».
Після виступу кожного з пари, з 
них відбирали одного в фінал.

 Проходи на даний захід в 
концертному залі ОНУ. Спів-
робітники прикрасили сце-
ну, виблискували прожектори 

різних кольорів, що надавало 
певну атмосферу. Спеціальні 
машини пускали дим. У само-
му залі було вимкнено світло, 
і висвітлювалася тільки сцена.

 Учасники конкурсу хвилю-
валися, адже навіть через сце-
нічний костюм було видно, як 
трясуться ноги, руки. Але при 
цьому ніхто не розчарував, і в 
голосі не було чутно тремтіння.
Акцент звичайно ж на кожного 
студента був у вигляді костюма, 
ніхто з виступаючих не забув 
про цей важливий чинник.

 У перервах між виступами 
вокалістів на сцену запрошу-
валися колективи, щоб розба-
вити атмосферу: UniverDance, 
Liberty, танцювальний дует 
близнят. Всі вони виступали в 
різних стилях, що давало неве-
лике розвантаження після во-
кальних баталій.

 Після закінчення вокаль-
ного конкурсу мені вдалося 
поставити питання глядачам, 
присутнім в залі.

Що ви думаєте з приводу 
конкурсу, які враження?

АЛІНА: Да на самом деле 
классно, что еще проходят та-
кие конкурсы, они очень хоро-
шо влияют на людей,их душу. 
Впечатления – самые лучшие. 

«Only» позитивные. Мне все 
очень-очень понравилось. И 
организация мероприятия и то, 
в каком виде оно происходило.

МИКОЛАЙ: Все супер, я 
зарядился положительными 
эмоциями еще на сутки.

Нещодавно в Одесько-
му академічному те-
атрі музичної коме-

дії імені М. Водяного відбувся 
мюзикл за п’єсою французько-
го комедіографа Клода Моньє 
«Оскар». Попри те, що вперше 
цю постановку одеський гля-
дач побачив у 2018 році, Кло-
да Маньє не часто ставлять на 
музичних сценах, він зовсім 
не розчарувався, а навпаки ви-
словлює надзвичайну цікавість 
до даної постановки.

Події відбуваються у Парижі, 
де у своїй квартирі проживає 
великий промисловець Бер-
тран Барньє зі своєю сім’єю. І 
нічого б не віщувало біди, якби 
одного ранку містера Барньє 

не збудив незнайомець, який 
за сумісництвом був службов-
цем його компанії. Своїм ран-
нім візитом містер Крістіан 
Мартен запускає калейдоскоп 
подій, які розгортаються в бу-
динку містера Барньє.

У виставі брали участь ак-
тори трупи Одеського театру 
музичної комедії. «Оскар» су-
проводжується естрадно-сим-
фонічним оркестром. У по-
становці використовується 
мелодійна і лірична музика, 
композитором якої є  — Марк 
Самойлов. Його мелодія пере-
плетена зі спадщиною «Пінк 
Флойд» і джазовими аранжу-
ваннями. Декорації та костю-
ми виготовлені в майстернях 

театру. Костюмеру вдалося 
відтворити той вишуканий і 
невимушений французький 
стиль. Декоратор працював з 
мінімальною кількістю деко-
рацій, які трансформуючись, 
переносили дії в різні частини 
квартири, де відбувалися ос-
новні дії мюзиклу. У постанов-
ці абсолютно не було масових 
сцен, тому у глядачів була мож-
ливість відпочити від буденних 
епізодів, де бере участь натовп 
людей. Хотілося б відзначити 
гру акторів, вона була профе-
сійною. Складалося вражен-
ня, що вони повністю відчули 
характер своїх персонажів. У 
мюзиклі всі пісні виконували-
ся наживо, тому крім чудових 

акторських здібностей, трупа 
мала шикарні голоси. Також 
окремо хотілося подякувати 
режисеру-постановнику —  Во-
лодимиру Подгородінському 
за чудову постановку.

 «Оскар» — це комедія, яка 
зуміла об’єднати комічне і тра-
гічне, показати взаємини стар-
шого покоління з молодим, тут 
лірика прекрасно проживає з 
гротеском. Непорозуміння, як 
сніжний ком, множаться від 
початку до фіналу. Це повин-
но сподобатися людям різного 
віку, бо кожен знайде щось осо-
бливе для себе в цьому мюзиклі.  

До дня студента. Вокальний конкурс

«Часом доля підносить нам 
найнеймовірніші сюрпризи»
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Катерина МАЛЯВКА

Кристина ШКРЕБТАНОВА
Фото: Кристина Шкребтанова



В Одесі минула гучна ви-
ставка спецфонду «Реп-
ресоване мистецтво» в 

Одеському художньому музеї. З 21 
вересня по 19 листопада одесити 
мали змогу доторкнутися до історії 
українського краю загалом. 

Спецфонд - це саме та організа-
ція, завдяки котрій ми бачимо тво-
ріння тогочасних митців. Саме сюди 
звозили твори з Київа, Харкова, 
Одеси та Полтави. 

Виставка поглинає в драматичні-
ший період українського мистецтва – 
його злам наприкінці 1930-х, коли 
в Україні масово «душили» худож-
ній рух. Більшість митців очікувала 
сумна доля: хтось був розстріляний, 
хтось ув‘язнений, хтось назавжди 
покинув Україну. Правдиві мотиви, 
гучна палітра кольорів та неповтор-
ність кожної з картин робить цю ви-
ставку єдиною у своєму роді. Серед 
художників можна побачити такі 

прізвища: Мордань, Черкаський, 
Чалієнко, Крюков, Савченко-Біль-
ський та багато інших.

Потрапивши в музей можна по-
просити гіда, що детально розповість 
про кожну експозицію та відповість 
на всі питання. Також люди можуть 
самостійно поблукати по кімнатам, 
що наскрізь пронизані історією. 

ЯКІ ВІДЧУТТЯ НАЙБІЛЬШ 
ПРИТАМАННІ ВІДВІДУВАЧАМ 
МУЗЕЮ?

Робітниця музею:
Щоденно я бачу кілька 200 відвід-

увачів, кожен думає про щось своє.
Це можуть бути різні емоції. Хтось 
просто розглядує техніку малюван-
ня, а хтось до глибини душі поринає 
в атмосферу картини.

ЧИ ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ ЛЮ-
ДЕЙ ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ?

Звичайно. Людей стало значно біль-
ше. Насправді мене приголомшило та 
порадувало, що молодих людей на ви-
ставці більше. Дуже добре, що нове поко-
ління цікавиться історією нашої країни. 

ВИНЕСЛИ САМЕ ВИ ЩОСЬ З ЦІЄЇ 
ВИСТАВКИ? 

Кожне полотно наче кричить, йде 
шалена енергетика. Я рідко таке від-
чуваю, хоча працюю серед картин. Я 
отримала значну кількість емоцій.

Отже, історія робиться щоденно. 
Кожен з нас має усвідомити про ми-
нуле нашої держави, тому такі заходи 
несуть у собі великий сенс.

Поліна ІНІНА
Фото: Поліна Ініна
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«Антирелігійний карнавал» (1900-1935 рр.)

«Портрет моряка» 
(1906-1918 рр.)

«Эдиний фронт» (1909-1983 роки)

Заборонене мистецтво
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Ми сиділи нашою не-
великою редакцією 
в аудиторії, та рап-

том мова пішла про те, хто де 
народився. І це захопило нас, 
адже цікаво було дізнатися про 
міста, назви яких більшість з 
нас навіть не чула. А й справді, 
Україна – така велика держава, 
що складно знати кожен її ку-
точок, але ж ми можемо ділити-
ся цим із усіма. Ось зараз усі ми 
живемо в Одесі, й це поєднує 
нас, але ж не всі ми народилися 
у цьому місті. Майже половина 
нашої редакції – це люди з ін-
ших містечок та сіл.

Я народилася та прожила 
майже 18 років у місті Маріупо-
лі Донецької області. Я переїха-
ла до Одеси півтори роки тому, 
але Маріуполь усе ж залиша-
ється моєю домівкою. Адже це 
місце, де я провела багато часу, 
де зараз живуть мої рідні. Я не 
часто повертаюсь туди, бо не-
має такої можливості. Чи знали 
ви, щоб дібратися до Маріуполя 
потрібно 22 години? Так, майже 
добу потяг повертає тебе додо-
му. Але зустрічі від цього ста-
ють лише більш очікуваними. 

Маріуполь – це невеличке 
містечко, із населенням в май-
же 445 тисяч осіб за даними 
Державної служби статистики 
в Україні на 1 січня 2018 року. 
Але все ж таки фактичну кіль-
кість населення важко сказати. 
Багато тих, хто вимушено пе-
реїхав до Маріуполя через по-
дії на сході України. Адже в са-
мому місті не було жодних дій, 
тому це чудове місце для пере-
селенців, яких наразі дуже ве-

лика кількість. Так, зараз дуже 
нестабільні часи для Донецької 
області, однак, у Маріуполі ти 
не замислюєшся про це, бо не-
має жодного відчуття, що щось 
не так. Усе так як і було колись, 
рідна домівка, в якій ти відчу-
ваєш спокій та турботу.

Також влітку центр міста за-
знав деяких змін, а саме відбу-
лася реконструкція дорожньо-
го покриття та театрального 
скверу. Тому ця частина міста 
виглядає нині дуже привабли-
во. Маріуполь ніби наново від-
родився, став лише гарнішим 
та сучаснішим. Але й є такі не-
доліки, на які важко закрити 
очі. Й найбільшим з них є ме-
талургійні заводи. Так, можна 
заперечити, що це дуже важ-
лива галузь промисловості. На-
приклад, ВАТ «Маріупольський 
металургійний комбінат імені 
Ілліча» - це друге за розміром 
металургійне підприємство 

України (після «Mittal Steel 
Kryvyi Rih», раніше — «Криво-
ріжсталь»), найбільше підпри-
ємство народного господарства 
Донбасу, один з найбільших 
експортерів України, підпри-
ємство з повним металургій-
ним циклом. Тобто на держав-
ному рівні це дуже значний 
завод, а щодо місцевого рівня? 
Хтось замислився про це? Про 
велике забруднення середови-
ща від викидів. Цю проблему 
можна було б вирішити, якщо б 
встановити очищувальні систе-
ми, але чомусь ніхто так нічого 
й не зробив. Маріупольці часто 
підіймають це питання, ви-
ходять на вулиці з мітингами, 
бо це дійсно важливо. Напри-
клад, нещодавно відбулася ак-
ція протесту під гаслом «Я хочу 
дихати», яка зібрала декілька 
тисяч маріупольців. Це те, чим 
ми живемо, те, чим ми дихає-
мо. Найбанальніший приклад, 

Не забувай, 
звідки ти родом

Сквер драматичного театру

Ремонті роботи по проспекту Миру
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Автостоп є досить не 
новим способом по-
дорожі, проте він на-

бирає оберти і стає провідним у 
колі молоді. 

Автостоп на просторах країн 
колишнього СРСР зародився в 
1960 році з Союзом автостоп-
щиков і всіляко заохочувався 
офіційними організаціями. 

І ось ми поспілкувалися з лю-
диною, яка вже декілька років 
практикує такий спосіб подорожі.

- ДОБРИЙ ДЕНЬ, АРТЕМ. 
НЕ РОЗПОВІСТЕ НАМ, ЩО 
СПОНУКАЛО ВАС ДО ТАКО-
ГО СПОСОБУ ПОДОРОЖІ? ЯК 
ВИ ПРИЙШЛИ ДО ЦЬОГО? 

- Добрий вечір. Розпочну з 
того, що я, як і багато моїх од-
нодумців, є студентом. І так вже 
виходить, що автостоп став для 
мене практично безкоштовним 
способом подорожі, що не може 
не радувати. Також я дуже люблю 
подорожувати незвичайними 
маршрутами, а ще люблю нові 
знайомства. Усе це дає автостоп, 
і саме тому я став автостопером. 

- РОЗКАЖІТЬ ПРО СВІЙ 
ДОСВІД АВТОСТОПУ. ЯКІ ЦІ-
КАВІ СИТУАЦІЇ ТРАПЛЯЛИСЯ?

- Автостоп - це сама по собі 
криниця різних ситуацій і казу-
сів. Така ціна спонтанних подо-
рожей. З цікавих ситуацій можу 
згадати те, як я без документів 
перетинав кордон N-ої країни, 
чого мені, звісно, прикордонни-
ки зробити не дали. Проте шля-
хом нехитрих переговорів мені 
вдалося їх переконати, що я 
простий мандрівник, і в резуль-
таті ці ж солдати зупинили для 
мене вантажну фуру, на якій я 
проїхав добру половину шляху 
до пункту призначення.

- ЧИ БУЛИ У ВАС ДІЙСНО 

МАСШТАБНІ ПОДОРОЖІ АВ-
ТОСТОПОМ? ЯКЩО БУЛИ, ТО 
РОЗКАЖІТЬ ПРО НИХ. 

- Так, автостопом я за раз 
об’їхав половину СНД. Я доби-
рався з Києва до Москви, звід-
ти в Петербург, з Петербургу в 
Мінськ, а завершив маршрут Го-
мелем і назад у Київ. Подорож 
була абсолютно не запланова-
ною. Нас було троє й такий дов-
гий шлях був для нас новинкою, 
проте ми впоралися і залиши-
лись задоволені. Хоча і довело-
ся одного разу вночі пішки йти 
близько 80-ти кілометрів.

- ЧИ Є ЯКІСЬ ПРАВИЛА У АВ-
ТОСТОПЩИКОВ, ТРАДИЦІЇ? 

- Так, але вони всі суто ін-
дивідуальні. Проте варто ви-
ділити такі рекомендації, як 
«поїздка мінімум удвох і не 
менше», також є традиція бра-
ти з собою в поїздку дівчат. 
Суть її в тому, що компанію з 
дівчатами водії підбирають 
частіше.  Ще у мене є особи-
ста традиція: кинути на шосе 
жменьку монет, якщо довго не 
можеш «упіймати» машину. Як 
показала практика, упродовж 

5-10 хвилин тебе підбирають.
- ЩО МОЖЕТЕ ПОРАДИ-

ТИ ТИМ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ 
ЗАЙНЯТИСЯ АВТОСТОПОМ 
АБО ТІЛЬКИ СТУПИВ НА 
ЦЕЙ ШЛЯХ?

- По-перше, вирушайте в до-
рогу невеликою компанією, від 
двох до чотирьох осіб. Так без-
печніше і веселіше. Також вивчи-
те маршрут подорожі, щоб було 
легше орієнтуватися на місце-
вості. І, звичайно ж, не сідаєте до 
підозрілих осіб в машини. 

- ДЯКУЮ, АРТЕМЕ. ВАША 
РОЗПОВІДЬ БУЛА ДУЖЕ ЦІ-
КАВОЮ, І ВАШІ ПОРАДИ, 
НАПЕВНО, ЗГОДЯТЬСЯ НА-
ШИМ ЧИТАЧАМ. УСЬОГО 
НАЙКРАЩОГО!

На закінчення варто відміти-
ти також відзначний жест авто-
стопщика, який відрізняє його 
від звичайних попутників - це 
стислий кулак і виставлений 
вгору вказівний палець.

Автостоп: тра-
диції та поради

Денис ЦАРЕНКО
Фото з відкритих джеред

у чому це проявляється – слід 
влітку відчинити вікно, й вже 
через незначну кількість часу 
підвіконня буде блищати чор-
ним пилом. Неприємно? Так. Та 
й при цьому небезпечно. Адже 
Маріуполь займає перше місце 
в Україні за об’ємами викидів 
шкідливих речовин промис-
ловими підприємствами. І це 
візитна карта, обличчя міста, 
це та асоціація, через яку люди 
впізнають Маріуполь. Тому хо-
четься змін, хочеться, щоб ми 
піклувалися про навколишній 
світ, тоді й він попіклується про 
нас. Зараз, наприклад, дуже ак-
туальна проблема глобального 
потепління, про неї вже чутно 
майже на кожному кроці. А одна 
з причин цього – важка промис-
ловість. Але не будемо вже тор-
катися більш глобальних питань 
та повернемося до розповіді 
про таке, здавалося б, звичайне 
місто. А взагалі, усі міста осо-
бливі, кожен куточок для когось 
рідний, і це важливо пам’ятати 
про нього та турбуватися.

Є в Маріуполя дещо спільне й 
з Одесою – море, але не Чорне, 
а Азовське. Та й про нього слід 
пам’ятати, бо стан його тільки 
погіршується з кожним роком 
через забруднення води. Також 
в Маріуполі є морський порт, це 
найбільший порт Східної України 
та на Азовському морі. Однак че-
рез події на сході України маріу-
польський і бердянський порти 
зазнають збитків.

Скільки б не було недоліків 
у цього міста, воно все ж заслу-
говує нашої уваги. В усьому є 
прекрасне та погане, слід тіль-
ки придивитися. Таке життя. 
Немає цілковитого абсолюту, 
але це не означає, що до нього 
не потрібно прагнути. Навпаки! 
Слід піклуватися про себе та не 
забувати про світ, який оточує 
тебе. Тільки ми та тільки зараз 
здатні почати зміни на краще.

Інна ЗЛЕНКО
Фото: Інна Зленко
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Не так часто є можли-
вість помандрувати 
різними куточками 

світу, насолодитися краєви-
дами і дізнатися, чим живуть 
інші країни та народи. Тому 
свої спостереження я хочу 
перетворити на маленьку по-
дорож країнами Європи, які 
я відвідала, та трошки позна-
йомити вас з їх красою. 

«Злата Прага» - так раніше 
називали столицю країни, 
яка є однією з найкрасиві-
ших європейських країн. Тут 
жили і працювали багато ві-
домих особистостей: Моцарт, 
Бетховен, Достоєвський, Чай-
ковський, Ян Неруд, Ярослав 
Гашек, Франц Кафка. Прага 

колись була найвпливовішим 
містом в Європі. Це було при 
правлінні Карла IV (1346-
1378), який був королем Бо-
гемії та імператором Свя-
щенної Римської імперії. 

Прекрасна столиця Австрії 
розташувалася біля підніж-
жя Альп, по обидва боки ве-
личного Дунаю, в оточенні 
розкішних дубових і буко-
вих лісів на площі всього 415 
кв. км. Населення Відня, а це 
німці, словенці, словаки, хор-
вати, чехи, угорці, налічує 
понад 1,7 мільйона чоловік. 
Сьогодні ж це квітуче євро-
пейське місто, яке по праву 
вважається одним з кращих у 
світі для життя.

Братислава - гостинна ма-
ленька столиця, єдина в сві-
ті, яка межує одразу з дво-
ма державами - Австрією та 
Угорщиною.  Про її колишню 
велич нагадують численні 
палаци, фортеці, собори та 
музеї. Саме тут відбували-
ся пишні коронації, важливі 
історичні події та дивовиж-
ні містичні історії. Столиця 
Словакії розкинулась по оби-
два береги Дунаю. Одна з ву-

лиць Братислави переходить 
у вулицю австрійського се-
лища. За свою довгу історію 
- крім словаків, Братислава 
була домом для кельтів, рим-
лян, германських і угорських 
племен, - а значить ввібрала 
в себе дивовижний  зміст ар-
хітектурних стилів і гастро-
номічних традицій.

Подорож 
столицями 
європейсь-
ких країн

Празькі куранти 
(Чехія)

Оперний театр 
(Братислава)

Національний чеський театр (Чехія)

Собор святого Віта (Чехія)
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Аліна КОХАНОВА
Фото: Аліна Коханова

Президентський палац
(Братислава)

Собор святого Стефана 
(Відень)

Погляд на місто зверху 
(Братислава)

Карлов міст 
(Чехія)

Державна віденська опера
(Відень)

Бельведер
(Відень)

Чумна колона, 
посвячена трійці

(Відень)

Парк аракціонів
(Відень)


