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Двумовне періодичне видання студентів 4 групи спеціальности «Журналістика»

INSPIRE
Любі читачі!
Як новий головний редак-
тор, хочу привітати вас із 
першим весняним випуском
нашої газети, й поба-
жати кохання і завжди 
чудового настрою.
Скажу чесно, коли я всту-
пила на 1-й курс факультету 
журналістики, то ніяк не була
готова до того, що вже за пів-
року стану головним редак-
тором студентської газети.
Це й досі трохи не вкладаєть-
ся у мене в голові. Можли-
во, старші курси скажуть, що
я дещо пе-

реоцінюю важливість цієї події, але для дівчини, що ніби тільки вчора
закінчила школу, це зовсім не так. Як і в більшості першокурсників, в мене ще
бракує досвіду в певних питаннях, тому спочатку перспектива такої
відповідальності лякала мене. Але, як то кажуть, хто не ризикує, той не п’є
шампанського, і я із головою поринула у нові обов’язки. Хоча я не очікувала і не
просила цієї посади, помилкою було б сказати що я не радію – адже це ще один
крок до моєї мрії. Мрії стати професійним журналістом.
Наостанок, хочу зазначити, що в міру своїх можливостей робитиму все, аби наша
газета розвивалася, змінювалася на краще і з кожним випуском приносила все
більше нового і цікавого у буденне життя студентів і викладачів ОНУ імені І.І.
Мечникова.

савельєва Дарія
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ТОП-5 абсурдных поправок языкового закона,

которые могут быть приняты 
во втором чтении

Не прошло и года, Не успели мы еще 
свыкНуться с тем самым #5670-д,
который в свое время вызвал колос-
сальНые волНеНия как НациоНальНых

меНьшиНств, так и, казалось бы, укра-
иНоязычНой части НаселеНия своими

«решительНыми пуНктами», как Насту-
плеНие весНы озНамеНовало второе

чтеНие резоНаНсНого закоНа. На этот 
раз избраННики Народа рассмотрят более

2 тысяч поправок НаправлеННых На «по-
долаННя спричиНеНих багатовіковою

асиміляційНою політикою колоНі-
заторів та окупаНтів деформацій

НаціоНальНого мовНо-культурНого 
і мовНо-іНформаційНого простору».
рассмотрим же и мы Несколько попра-
вок, предложеННых для этого закоНа:

1.НачНем с НаимеНее шокирующего, 
Но огорчающего всех иНостраННых

студеНтов, рабочих, любите-
лей аутеНтичНого киНо или людей,
изучающих иНостраННые языки. от-
НыНе процеНт показов фильмов в

киНотеатрах На языке оригиНала в 
месяц Не должеН будет превышать

10%. Не поНятНо, коНечНо, как 
показы фильмов На аНглийском,
испаНском и других языках Нару-
шают «єдНість україНи як держави»
или «пригНічують права україНців», 
Но, хочу НапомНить, эта поправка

далеко Не так страшНа, как осталь-
Ные и её утверждеНие может стать

только лишь Началом коНца, поэ-
тому двигаемся далее по списку…

2. и   косНулась    рука      депутата  На-
родНого Не только киНематографа, а и

театральНой сферы. иНостраН-
Ные постаНовки теперь будут с

с у б т и т р а м и .
иНсцеНируем ситуацию: пришли 
вы в оперНый «евгеНия оНегиНа»
послушать.затягивает леНский своё 

фирмеННоё «что деНь грядущий мНе го-
товит?», а Над головой его плывут сло-
ва «і що ж готує меНі НаступНий деНь?»
театральНое закатываНие глаз си-
туацию Не спасет, Но в этом случае

будет весьма уместНым

3. Ну Не могло случиться так, 
чтобы закоН во втором чтеНии

рассматривая, Не вНесли поправку о при-
Нятии какой-Нибудь жизНеННоважНой 
для государства должНости а-ля «миНи-
стра миНистров». так в этот раз долж-
Ность эту Назвали «уполНомочеННым 
по защите государствеННого языка». и 
этот важНый для страНы человек будет

«предоставлять заключеНия и ре-
комеНдации оргаНам власти - и

цеНтральНой, и местНой - отНоситель-
Но примеНеНия украиНского языка как 
государствеННого в их работе». ком-
меНтарии излишНи, осталось только за-
метить, что будет этот товарищ Не гос-
служащим, Но по заработНой плате и 
социальНому обеспечеНию приравНяН 
к миНистру. с чего бы такие почести?.

4. Но   На    одНом      человеке, 
«охраНяющем и оберегающем» укра-
иНский язык Наши реформаторы Не 
остаНовились. для этого ввели, На

секуНдочку, целую НациоНаль-
Ную комиссию по стаНдартам

государствеННого языка. и будут 
эти богатыри, стоящие На страже

«мови калиНової», выдавать сер-
тификаты об уровНе зНаНия

украиНского языка депутатам, чи-
НовНикам, судьям и прочим

высокопоставлеННым товари-
щам. к кому эти 9 служащих будут

приравНяНы - пока НеизвестНо, 
Но, почему-то сдается мНе, что

зарабатывать оНи будут, явНо, Не 
меНьше, чем миНистры, учитывая

саму формулировку, описы-

вающую сущНость их работы.

5. и, На сладеНькое, самая феНоме-
НальНая поправка. суть её состоит в

том, что На собраНиях, коНфереНци-
ях, митиНгах, выставках, учебНых

курсах, семиНарах, треНиНгах, 
дискуссиях, форумах и прочих

мероприятиях использовать какой-ли-
бо язык, кроме государствеННого,
то бишь украиНско-
го, отНыНе будет запрещеНо.
а теперь иНсцеНировка ситу-
ации: вы плаНируете пойти На

лекцию/мастер-класс по, пред-
положим, кулиНарии, который, к

сожалеНию, проходит под офици-
альНым Началом.лектор ваш приехал

из одНой из пост-советских страН и 
говорит На русском языке. так вот,
вместо того, чтобы спокойНо слу-
шать лекцию На, вероятНее всего,
поНятНом вам русском, вам придет-
ся слушать еще и сиНхроННый или

же последовательНый перевод этих 
же слов На государствеННый язык.
и комичНо, и печальНо, Не правда ли?

и, Напоследок, хотелось бы На-
помНить, что все эти пуНкты пока

Находятся На рассмотреНии, а Не 
официальНо приНяты и введеНы в

обиход. посему можНо Наедят-
ся, что, хотя бы часть из Них так и

остаНется «предложеНиями» и Не 
стаНет Новыми правилами, которые

Нам, Народу, придется соблюдать.

Дарія 
Коваль
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Лайфхаки для публічних виступів

Чи доводилося вам тремтіти 
від хвилювання, коли під-
носять мікрофон, а в очі
заглядає об’єктив камери? 
А відчувати, як на екзамені 
від страху нічого не можеш
згадати, хоч і сидів ціли-
ми днями над конспектами? 
Якщо ваша відповідь - «так»,
то вам, так само як і мені, 
знайома проблема страху пе-
ред публічними виступами. 
І зізнаймося, іноді вона 
дуже заважає жити.
Саме тому мене дуже заціка-
вив тренінг з ораторсько-
го мистецтва, що проходив в
нашому університеті напе-
редодні Нового року. Май-
стер-клас проводили журналіст
і телеведуча Олена Астрахо-
вич та продюсер, ведучій шо-
у-програм і практикуючий
тренер з ораторського ми-
стецтва В’ячеслав Поля-
ков. Протягом 4-х годин
професіональні оратори ділили-
ся секретами успішних публіч-
них виступів і власним досвідом.
Під час тренінгу було сказа-
но багато цікавого та дій-
сно корисного, але я хочу
розкрити вам кілька лайфхаків, 
що допоможуть заспокоїти-
ся і привести думки до ладу.

По-перше, аби почуватися 
більш впевнено під час висту-
пу, потрібно підготуватися
та вивчити цільову ауди-
торію: визначити приблиз-
ний вік ваших слухачів, їх
інтереси, потреби й цін-
ності. Чітке розуміння того, 
що саме характерно для вашої
аудиторії дозволить обра-

ти саме ті «гачки», що її за-
цікавлять. По-друге, що краще
ви знаєте матеріал, то впев-
неніше почуваєтеся. До-
сконально вивчіть свою
доповідь, не обійшовши ува-
гою й те, що не передба-
чено програмою. Знання
відповіді на будь-яке пи-
тання зекономить вам ве-
личезну кількість нервів.
Славетна студентська тра-
диція вчити все в ніч пе-
ред екзаменом цього разу не
допоможе. Дозвольте собі від-
почити напередодні висту-
пу, не повторюйте в сотий
раз одне й те саме. Відпочи-
нок приведе думки до ладу, 
і згадати потрібну фразу
буде значно легше. Не вар-
то також недооцінюва-
ти ваш зовнішній вигляд –
зручний і водночас свят-
ковий одяг допоможе по-
чуватися більш комфортно.
Якщо ж ваша черга висту-
пати ось-ось настане, а 
від страху калатає серце і
підкошуються ноги – відій-
діть у куток і зробіть 8-10 при-
сідань. Невелике фізичне
навантаження викличе лег-
ку втому, а вона зменшить не-
рвове напруження. Якщо ж
навпаки, страх паралізує 
вас – зробіть кілька вдихів, 
притиснувши до рота
паперовий пакет (так-так, 
саме як в американських 
фільмах) чи склавши долоні
ч о в н и к о м .
Під час виступу не бійтеся ро-
бити паузи. Тільки недосвід-
чені оратори намагаються
уникати пауз, сприймаю-

чи їх як помилку, професіона-
ли ж навпаки, вміють тримати
увагу аудиторії. Пауза в 1-2 
секунди сприймається так, 
наче оратор щось забув, 5

секунд – типова театраль-
на пауза для досяган-
ня кращого ефекту, тиша ж
довжиною в 10 секунд зму-
сить повністю перемкнути 
на вас свою увагу навіть тих,
хто до цього при-
діляв її своєму телефону.
І наостанок запам’ятай-
те, що виступ перед ауди-
торією – лише розмова. Не
дозволяйте собі сприймати 
це занадто серйозно, понизь-
те градус важливості події
і намагайтеся відносити-
ся до подібних ситуацій 
спокійніше, адже що б там не
сталося–це все лише дрібни-
ці життя. Це були поради про-
фесіоналів, але, звісно, в кож-
ного з нас є власні способи для
боротьби з хвилюванням (осо-
бисто мені, наприклад, най-
краще допомагає чашка
зеленого чаю та кілька хви-
лин щирих обіймів напере-
додні виступу). Спробуйте, та
знайдіть ті, що підходять 
саме вам. Не бійтеся йти впе-
ред до вершин досконалості,
та завжди пам’ятайте, що ве-
ликими ораторами не на-
роджуються, ними стають. 
І ви це зможете!

савельєва
 Дарія
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А чи замислювались ви, на що готові зара-
ди кохання? Чи стане для вас людина, яку 
ви любите, справжньою опорою? Чи станете 
ви щасливим? Письменник Макс Фрай казав: 
«Пока не попробуешь, не узнаешь, как 
это бывает, и не черта не поймешь».

Батьки моєї мами проживають в невеличкому 
болгарському селищі Зоря, Саратського Району. 
Усе дитинство ми з сестрою провели там. Моя 
бабуся обожнювала свою колекцію сімейних 
альбомів. Тож, одного разу роздивляючись їх 
знову, я натрапила на фотографію свого дідуся 
в військовій формі. Чо-
ловік з величезним бі-
ноклем, який обмотав 
шию, а позаду засні-
жені гори. Перевернув-
ши фотокартку, я поба-
чила напис : «Вперёд   
за своей любовью». 
Мій Дідусь завжди 
мріяв стати мандрівни-
ком — це був його сенс 
життя. Але одна жінка 
змінила його майбут-
нє, і стала його новим, 
єдиним сенсом життя.

Мої дідусь та бабуся і досі меш-
кають в селі Заря. Інколи ми 
навідуємося туди всією ро-
диною, а це понад 15 людей. 
Бабуся Неля має велику при-
страсть нагодувати всіх до от 
валу, тому на столі навіть муш-
ці немає де сісти. В нашій сім'ї 
вже понад 4 покоління, і можу 
вам сказати, що родина — це і 
є мрія, до якої треба йти і йти!

«Пам’ятаю, тоді мені 
щойно виповнилось 
20 років, я закінчив 
Ізмаїльський технікум, 
і мав скоро піти в ар-
мію. В суботу, як завжди, 
ми з хлопцями шли до 
клубу дивитися фільм. 
Ну звісно, який фільм 
без вина, це болгар-
ське село, тому вина
тут як води, багато! 
Тільки-но фільм закінчив-
ся, ми з друзями попряму-
вали до дому. Біля клубу 
мене вже чекала моя сусід-
ка Маруся, я завжди її про-
воджав до дому. В той день 
вона здалась мені якоюсь 
стурбованою, і вже підій-
шовши ближче до дому, 

  Kохання не терпить пояснень.
 Йому потрібні вчинки

Іванна 
Карабажак 

вона мені розповіла, що моя 
Нелечка через декілька днів ви-
ходитиме заміж. Що ти думаєш? 
Я залишив Марусю і побіг до 
твоєї бабусі, благо, вона про-
живала через десяток домів від 
мого. Я навіть не думав що ро-
бив, просто діяв. Зайшов в дім, 
обійняв Нелю, встав на колі-
но, і навіть не встиг відкрити 
рота, як вона вже погодилась! 
От вже й живемо 50 років душа 
в душу, тільки іноді свердлить 
мені голову (сміється)» - Іван.

«Ми сиділи разом за однією пар-
тою 10 років, звісно він мені 
подобався. Я чекала на якісь
дії, компліменти, а він навіть 
списати мені не давав! (смієть-
ся). Після школи я вирішила

нікуди не вступати, кра-
ще допомагати по господар-
ству. Іноді ходила до нашого
вокального колективу. У 20 
років батьки вирішила мене 
засватати, звісно мені не
подобався той хлопець, але 
вибору було не багато. Я на-
віть і не сподівалася, що Вані
прийде на думку, мене ніби-
то викрасти (сміється). Він же 
тоді відмовився від своїх мрій,
до яких йшов усе жит-
тя. Так і сказав: «Путе-
шествия путешествиями,
но судьба у меня одна — это ты».

ЕРІХ МАРІЯ РЕМАРК
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Вірші, смачна кава, тиха музика 
та гучні оплески — ну, що, вже 
відчули атмосферу навколо? 
Це все не про новий театр чи 
картинну галерею. Це про літе-
ратурний проект «Давайте сло-
вами». Місце, де поети й про-
заїки читають своїми серцями.

На літературних 
вечорах можна 
знайти однодум-
ців, дізнатись як 
твою творчість 
сприймуть інші 
та зважитися за-
говорити, навіть 
якщо до цього ти 
завжди мовчав. 
Це суперпілюля 
для подолання 
невпевненості в 
собі. Адже всі читці – звичай-
ні люди, які мають купу ком-
плексів, та, не зважаючи на 
це, все одно виходять на сце-
ну і діляться своїми ідеями.
Сама організаторка наго-
лошує: «Люди мене вража-
ють. Те, як вони подава-
ли себе з самого початку і 
те, як вони це роблять за-
раз… Я приємно шокована !». 

Скільки ж коштує вечір зану-
рення у мистецтво? Тут вже ви 
самі вирішуєте. Літературні 
вечори працюють по системі 
free donation. Це анонімний 
внесок на розсуд гостя, про 
який всі так часто, на жаль, 
забувають. Все ж таки, місця, 
в яких проводяться літера-
турні вечори не безкоштовні. 

Тут важливі і ті, хто почу-
ватиметься як риба у воді, і 
ті, кому все це здається ще 
геть незрозумілим. Ні стать, 
ні вік, ні будь-які інші озна-
ки не впливатимуть на те, як 
вас буде вітати аудиторія. 
Обов'язковими критеріями 
являються тільки вміння слу-
хати та підтримувати інших.

Матір’ю й батьком даного за-
думу стала Олександра Явник, 
студентка Одеського націо-
нального університету імені І. 
І. Мечникова. Вона розповідає 
нам про те, що спочатку лі-
тературники мали стати но-
вим подихом радіо ОНУ, але 
згодом перетворилися на 
самостійний і перспектив-
ний проект. Ось вже цілий 
рік, як Саша збирає навколо 
себе тих, хто чарує віршами, 
уривками та щойно створе-
ними замітками з телефона.

А нещодавно, спеціально 
для розвитку авторів, на лі-
тературниках з’явились ще 
й професійні відео та фо-
тозйомка. «Бо я хочу, щоб 
мої маленькі дітки ставали 
справжніми накачаними му-
жиками у плані творчості, 
і стараюсь їм допомагати у 
цьому» - каже Олександра. 

Катерина 
Полюганіч 

Давайте 

словами?
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У цьому році світ побачив ба-
гато кінофільмів, проте, лише 
кращі з них були представ-
лені на 91-й церемонії вручен-
ня кінопремії “Оскар”. Одним 
із таких фільмів і був “Зелена 
книга”, який переміг у номіна-
ції "Найкращий фільм року". 
Що ж, подивимось, чим під-
корила серця ця кінострічка.

СТВОРЕННЯ: Це американська 
трагікомедія, яку поставив во-
лодар Золотого глобусу Пітер 
Фарреллі. До цього він був ві-
домий у сфері кінематографу як 
режисер комедій, в яких зні-
мався Джим Керрі, наприклад: 
“ Тупий та ще тупіший”, “Я, зно-
ву я та Ірен”. Серед його картин 
були ті, які сподобались гляда-
чам й ті, які, навпаки, викли-
кали лише непорозуміння.
Бюджет нової стрічки Пітера 
Фаррелла склав 23 000 000 до-
ларів, а світова прем’єра від-
булася ще у 2018 році. До пе-
ремоги на Оскарі кінофільм 
отримав “Золотий глобус” у 
номінації “Найкращий фільм 
комедія чи мюзикл”. Стрічка 

ІСТОРІЯ: Чому саме зелена кни-
га? Попри те, що події розгор-
таються у 20 столітті, здава-
лось би — цивілізований час, 
проте, тоді все ще існувала 
расова дискримінація. Згодом 
це почали називати расовою 
сегрегацією, тобто розділен-
ням за расовою ознакою.

СЮЖЕТ: В центрі уваги піаніст 
ямайського походження Дон 
Ширлі, який мандрує США 
у 60-х роках. Щоб хоч якось 
захистити себе, він наймає 
італійця Тоні Вавеллонгу, за 
прізвиськом Базікало, у якості 
водія та охоронця, який на 
той час працював у клубах.
Якщо роздивлятися сюжет 
фільму окремо від вкладених 
в нього ідей, то він не відріз-
няється від багатьох інших. 
Це типовий роуд-муві з вкра-

 
Люди, які страждали від цьо-
го, не могли їсти в одному 
закладі з тими, на кого не
розповсюджувалась сегре-
гація, їздити у громадсько-
му транспорті, їм легко могли
відмовити в обслуговувані 
в магазині чи у перукарні, 
й усе це було закріплено на
законодавчому рівні. Щодо 
поліції, то вона зовсім не за-
хищала їх у деяких штатах, а
навпаки приймала участь у 
цькуванні. Але, не зважаю-
чи на це, рівень життя афроа-
мериканців значно зростав. 
Поступово вони почали ку-
пляти автомобілі й мандру-
вати країною, але наявність 
сегрегації, звичайно ж, про-
довжувала псувати їм життя. 
Ось так й з’явились путівники 
для темношкірих водіїв, най-
популярнішим серед них був 
“Зелена Книга” Х'юго Гріна, 
який і знадобився Дону Ширлі, 

ГЕРОЇ: Дон Ширлі показує різні 
сторони свого характеру про-
тягом усієї стрічки. Часом він 
стриманий, холодний, беземо-
ційний, деколи сентименталь-
ний та ліричний, а іноді навіть 
запальний. Останнє можна 
побачити в епізоді, коли він 
цілеспрямовано сперечається 
з організаторами вистав для бо-
геми, яка у свою чергу в захваті 
від піаніста. Це відбувається 
через абсурдні дії з їх боку. 
Наприклад, відмова повече-
ряти в залі для гостей чи еле-
ментарна заборона відвіда-
ти громадський туалет. Герой 
цілеспрямовано йде на кон-
флікт в збиток собі, щоб до-
вести, що він така ж людина, 
як і вони. З іншого боку, Дон 
Ширлі хоче бути прикладом 
для темношкірого населення, 
бо намагається відстоювати 
власні та їх права, проте ці дії 
викликають в них лише непо-

розуміння та страх. Приклад 

цьому драматична сцена, де 

пленнями бадді-муві. В якому 
дві цілком незнайомі люди-
ни разом мандрують, ділять-
ся їжею, радощами й тягота-
ми такої далекої дороги. З 
географічним переміщенням 
кожен з них проходить й ду-
ховний шлях. Герої звикають-
ся поступово один з одним, 
обмінюються поглядами на 
життя й навіть не помічають, 
як починають змінюватись. 

З е л е н а  

К н и г а
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Карина
Фатух

Серед багатьох чоловіків іс-
нує думка, що жінки неперед-
бачувані у своїх бажаннях і 
обрати подарунок для дру-
гої половинки, сестри чи рід-
ної тітки — це занадто важко.
Проте, якщо ви дійсно не 
байдужі, то пошук ідеально-
го подарунка буде однознач-
но простіше. Якщо це ваша 
кохана, то ви самі захочете 
дізнатися про неї все: її дум-
ки, мрії, улюблений запах або 
дрібничку, що має цінність 
для неї. І пошук подарунка 
стане для вас не морокою, а 
способом показати, наскіль-
ки небайдужа вам людина.
Якщо подарунок для близької 
родички, наприклад, мамі або 
сестрі, то тут потрібне згада-
ти, що полюбляють ваші рідні.
Але якщо фантазії не за-
надто багато, пропонуємо 
топ-подарунків для дівчат. 
Щоб дізнатися це, я опита-
ла 50 жінок і 50 чоловіків. 
Щоб зрозуміти, чого хо-
чуть жінки від чоловіків, і 
що думають чоловіки про 
те, що жінкам потрібніше.

Піклування
Це найважливіше. Жінка, 
як тендітна квітка, що не 
захоче цвісти без належ-
ного догляду. Їй потрібна 
увага, турбота і любов в до-
статніх кількостях. Як соняч-
не світло і вода для квіточки.

Подорож
Почесне перше місце займає 
саме поїздка до чужоземної 
країни. Милі пані вважають, що 
їм негайно необхідно відпра-
витися кудись, подивитися на 
архітектурні пам'ятки, пірнути 
з аквалангом на рифах або від-
почити на березі тихого океану.

Прикраси
Друге місце займають при-
краси. Від дорогої біжутерії з 
діамантами до простих фени-
чок, зроблених власними ру-
ками. Найголовніше, щоб по-
дарунок був від щирого серця. 

Непередбачуване
Це може бути все що завгод-
но: портрет від руки худож-

Не всі подарунки мають ціну, 
але важливо пам’ятати, що час, 
який ви витрачаєте на рідних, 
і є найціннішим подарунком.

чи    довгоочікуване   цуценя. Для 
такого подарунку найголовні-
ше не ціна, а його особливість.

Різні жіночі штучки
Деякі бутикові феї мріють про 
пару модних туфель, норко-
ву шубу або нову сумку від 
Гуччі. Для таких модниць 
кращий подарунок — це кар-
точка для шопінгу, абоне-
мент у салон краси чи SPA.

Подарунок, що не має ціни
Якщо запитати маму, чого вона 
щиро бажає, та відповість - 
«твого щастя». Кохана побажає 
не букет із 101 троянди, а тіль-
ки один зірваний тюльпан. Се-
стра мріє переглянути той муль-
тфільм, що ви дивилися разом 
у дитинстві, а тітка попросить 
приїхати на сімейну вечерю.

Ідеальний подарунок для жінки  

він каже: "Якщо я недостат-
ньо білий та недостатньо 
чорний, тоді хто я?", - це опи-
сує сутність його положення. 
Хоча він і сам не є ідеалом. 
Адже він також схильний до 
стереотипів щодо італійців.
Сам Тоні Вавеллонгу є повною 
протилежністю свого боса, 
він жорсткий, рішучий та 
простакуватий чоловік, який 
теж напханий стереотипами 
свого суспільства, який вва-
жає, що усі афроамериканці 
слухають однакову музику та 
полюбляють смажені курячі 
крильця Ще він демонструє 
відмінні соціальні навички та 
природну кмітливість, що до-
помагають йому робити пра-
вильні висновки та здобувати 

ФІЛЬМУВАННЯ:«Зелена книга» 
знята так, що візуальна скла-
дова якісно ілюструє історію.
Епоха 60-х років ви-
тримана,фільм володіє 
своєю особливою ат-
мосферою. Глядач може
спостерігати за дорожніми 
пейзажами, архітектурою та 
різноманітними мотелями.
Операторська робота та монтаж 

зроблені без надмірностей, 

тобто саме так, щоб глядач
занурився в історію 
не відволікаючись 

на технічні моменти.

АКТОРСЬКА ГРА: Ві-
гго Мортенсен у ролі 
грубуватого італійця 
виглядає несподівано
природно та привабли-
во, що доводить його ба-
гатогранність як актора.
А Махершал Алі у свою чер-
гу відкрив та розширив свої 
акторські          здібності.
Отже,  «Зелена книга» це хо-
лоднокровна розповідь, де 
немає забагато емоційних
епізодів, а витри-
маність за часом по кла-
сиці вказує на драму.
При цьому у фільмі не-
має конкретного ухилу ані 
в комедію, ані в драму. 

безцінний досвід. В підсум-
ку дружба протилежностей 
породжує злам стереотипів.

 Стефанія
 Бондаренко



8  Inspire  4 (9) березень 2019

Багато на нашій планеті 
гарних міст, але не бага-
то тих, які залишають піс-
ля себе солодку меланхолію. 
 
Архітектура, музеї, храми, кав’яр-
ні. Відень – це місто насолод та 
гарних видів. Розташувавшись 
на березі Дунаю, відкриваю-
чи свої краєвиди на дивовижні 
Альпи, Відень так і вабить тури-
стів з усіх куточків світу. Кож-
ний хоче відірвати собі шма-
точок цього місця, поласувати 
Захером у місцевому кафе та 
вдихнути аромат свіжих квітів 
у палаці Шенбрунн. Та є одне 
маленьке «але»: ця дивовижна 
столиця є одним з найдорож-
чих міст Європи. І аби заоща-
дити Ваші кошти, я дам декіль-
ка порад, які допомогли мені 
витратити можливий мінімум. 
 

Віденські канікули 

Білети: 
Найдешевший варіант – летіти 
з Кишиніва чи з Києва, тому 
що, на превеликий жаль, прямі 
рейси з Одеси не кращий вибір 
- вони завжди дорожче. По-
трібно моніторити сервіси для 
пошука дешевих авіаліній, мої 
улюблені: «kiwi», «aviasales» та 
телеграмм канал «Ветер Дует». 
Також існує багато сезонних 
знижок/пропозицій, купонів 
-  за цим треба слідкувати. 
 
Житло: 
Якщо КаучСерфінг для Вас не 
варіант, то на допомогу при-
ходить Booking або Airbnb. 
Повірте, оренда житла – вигід-
ніша пропозиція, ніж готелі 
і навіть хостели. Особливо, 
якщо ви їдете компанією. До 
речі, після оренди апартаментів 
на сайті Booking Ви отримує-
те знижку на наступне броню-
вання: чим не гарна новина?

Харчування: 
Не такий страшний 
вовк, як його малюють.   
 

Середній чек у ре-
сторані Відня – 10-15 
євро, що мені здаєть-
ся цілком адекватною 
ціною за смачну стра-
ву, каву та круасан. 
Ви завжди зможете 
знайти місце для гар-
ного обіду, і це не 
обов’язково повинно 
бути кафе чи ресто-
ран, адже street food 
цього міста можна 
вважати окремим ви-
дом мистецтва. Особливо смач-
но готують азіатську кухню (це 
моя особиста порада). Щодо по-
ходів у супермаркет, найдешев-
ші - «Merkur», «Spar», «Hoffer». 
Цілодобових майже немає, тіль-
ки на заправках або 24/7 в ме-
тро, на вокзалі та в аеропорту.  

Розваги та проїзд: 
Австрійці подбали про комфорт 
та гаманець туристів. Онлайн та 
у спеціальних місцях Ви можете 
придбати картки, які дозволяють 
безкоштовно пересуватися по мі-
сту, надають знижки у більш ніж 
200 місцях, а одна з цих карт зеко-
номить не тільки  кошти, а й час, 
тому що проходити Ви будете без 
черг. Мова піде про «Vienna City 
Card» та «Vienna Pass». В чому 
різниця і яку обрати? «Vienna 
City Card» - це, простіше кажу-
чи, дисконтна картка у рестора-
нах, кафе і в музеях. Єдиний ії 
плюс, як на мене, це безкоштов-
ний проїзд, оскільки знижки вза-
галі не суттєві – від 1 до 5 євро.
 Якщо ж ви бажаєте ближче по-
знайомитися з архітектурою та 
місцевою кухнею – вона для Вас. 
Свою перевагу я віддаю «Vienna 
Pass» - її собівартість більша, але 
скільки вигоди. Прохід у більш ніж 
50 пам’яток  безкоштовний. Такі 
must see, як: Бельведер, в якому 
зберігається картина Клімта «По-
цілунок» , Альбертина, Шенбрунн, 
Собор святого Стефана та багато 
іншого Ви зможете  побачити не  

витративши ані євро, та на-
віть пройшовши без черг. 
Єдиний мінус цієї карт-
ки – відсутність проїзду на 
громадському транспорті. 
Також Ви обов’язково повин-
ні порозважатись у Пратері та 
відвідати університетські яр-
марки. А щодо нічного життя – у 
Відні його практично немає, не 
Австрійський це стиль розваг. 

Шоппінг: 
Хоч на вулицях міста мага-
зинів дуже багато, найкращий 
варіант – поїздка до «Parndorf 
Designer Outlet». Парндорф – 
це міні-містечко, яке зібрало в 
собі більш ніж 100 брендів з по-
стійними знижками від 30 до 70 
відсотків. Він розташований на 
автобані А4, дібратися можна 
на комфортному автобусі, біле-
ти на який треба купувати он-
лайн. Дуже приємним бонусом є 
Tax Free, яке знаходиться без-
посередньо на території аутле-
ту. Завдяки йому Ви поверне-
те частину витрачених коштів. 

Я сподіваюсь, що Ви почерпну-
ли для себе щось цікаве та ко-
рисне. Мандруйте, відкривай-
те для себе нові горизонти і 
обов’язково завітайте до Від-
ня, тому що він дивовижний!

Аріана 
Амірханян


