
I  Inspire 5 (10) квітень 2019

inspire
Inform. Motivate. Inspire

Cавельєва Дарія

Пожежа в одному з найвідомі- 
ших соборів в історії Нотр-Дам де 
Парі сколихнула увесь світ. Люди 
у всіх куточках планети схвильова-
но слідкували за подіями в Пари-
жі, співчуваючи його мешканцям. 
І справді, збитків, особливо духов-
них, нанесених французькій куль-
турній спадщині неможливо ані 
осягнути, ані підрахувати повні-
стю. Проте не дивлячись на трагізм 
ситуації, вже на другий день, об’єд-
навшись у єдиному пориві, небай-
дужі до чужої втрати люди почали 
збір коштів на відбудову собору. І 
ось вже  зібрано кількасот мільйо-
нів євро. Здавалось би, не варто 
падати духом, адже хоча рестав-
рація і займе багато часу, згодом 

все відновлять... але я не можу. Як людина, яка захоплюється архі-
тектурою, не можу перестати тужити, думаючи про втрату величезно-
го надбання людства.. не можу, адже кожного разу споглядаючи ка-
дри пожежі мені крається серце.. немов би кожна палаюча частинка 
собору лунає криком болі на згарищі моєї душі. Мимо волі згадують-
ся рядки невідомого автора, прочитані мною десь на просторах ін-
тернету: «Прощай, великий, хмурый друг. Я так и не успел приехать...»
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Электрокары в Украине. Брать или не брать?

Мода ли это, жажда эконо-
мии или же стремление улуч-
шить экологию страны – у 
каждого свой ответ, но бес-
прекословно одно: рынок 
электромобилей расширяет-
ся с каждым годом и посто-
янно охватывает все новые 
и новые территории. «Доеха-
ли» они уже и до нас, но смо-
гут ли они здесь задержать-
ся или проедут дальше? Есть 
ли будущее у электрокаров в 
Украине? Разложим всю из-
вестную нам о них информа-
цию по полочкам.

Начнем с того, на сколько 
километров хватает одного 
заряда у такой машины? 

В данной табличке вы може-
те увидеть, как же сочетают-
ся цена и выносливость ак-
кумулятора в линейке самых 
популярных электромобилей. 

У некоторых из моделей кило-
метраж ничтожно мал, у других 
– велик, как и стоимость. Есте-
ственно, запасной аккумулятор, 
в отличие от канистры с бензи-
ном, в багажник не положишь, 
поэтому желание приобрести мо-
дель, которая на одном заряде 
проезжает более 200 км вполне 
адекватно. Но среднестатисти-
ческий украинец на такую маши-
ну и за 10 лет не накопит. И тут 
мы видим первый камень прет-
кновения – эта инновация не бу-
дет чем-то привычным и адек-
ватным нашему обществу, пока 
не станет для него доступной.

Количество электромобилей в 
Украине невероятно мало – они 
составляют всего 0,1% от всех 
автомобилей в стране. В круп-
ных городах (Киеве, Одессе, 
Харькове) такие транспортные 
средства встретить еще мож-
но, то в Запорожье, Кривом 
Роге и других маленьких горо-
дах «машины, которым бензин 
не нужен» вызовут удивление.

Редакции «Наблюдателя» уда-
лось пообщаться с человеком, 
который вот уже год как ездит 
по Одессе на электрокаре. Владе-
лец автомобиля Chevrolet Volt 
Владимир любезно согласился 
показать нам свой электрокар и 
устроить небольшой тест-драйв. 
И что же, после этого, можно 
сказать об одном из бюджет-
них вариантов электромобилей? 

Он настолько тихий и плавный, 
что, если закрыть глаза, то не-
возможно понять, стоишь ты на 
месте или же двигаешься. Экс-
терьер у Volt’а сдержанный, но 
стильный. Интерьер же, как и в 
любом другом электромобиле, не 
обошелся без привкуса футуриз-
ма и минимального количества 
приборов. Если ехать и не думать 
о том, что с «полным баком» этот 
красавчик может вас за город 
вывезти, а вот привести обрат-
но ему сил, вероятно, не хватит, 

то всё выглядит чудесно.

«Сейчас я езжу по городу 
на Volt’е и в «Тачке» на нём 
же подрабатываю. Но, как 
вы правильно догадались, у 
меня есть и машина на бен-
зине. Да, это удобно: ког-
да еду за город – беру свой 
Nissan на бензине, потому 
что у Volt’а просто заряда на 
такие расстояния не хватит, а 
для поездок по городу элек-
трокар просто идеальная шту-
ка. Но такое удовольствие не 
каждый может себе позво-
лить», - говорит, подтверж-
дая наши догадки, Владимир.

С зарядами аккумуляторов ра-
зобрались, а что же с матери-
альной стороной вопроса? По-
говаривают, что электрокары 
экономят своим владельцам 
кругленькие суммы. Для про-
верки этого мифа нам необхо-
дима базовая информация о 
Renault Kangoo Z.E и Renault 
Dokker – двух схожих моделях 
с одним огромным различи-
ем: первая – электрокар, вто-
рая – на бензине или дизеле.

Электрокар Kangoo Z.E стоит 
приблизительно 930 000 грн., 
в то время как Dokker на бен-
зине обойдется своему вла-
дельцу всего лишь в 322 000 
грн. Мы уже можем наблю-
дать значительную разницу 
в цене, но как она изменится 
в перспективе на 5 и 10 лет?

Не будем брать во внима-
ние тот факт, что аккумуля-
тор электрокара живет 5-10 
лет, а его износ на 3-ем году 
составляет 20-30%, рассмо-
трим это только лишь с точки 
зрения грубых подсчетов с 
усредненными значениями.

Среднестатистический про-
бег машины в странах СНГ 
за год составляет приблизи-
тельно 20 000-30 000 км (не 
учитываются люди, которые 

продовження на стор. 3
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пользуются автотранспортом 
для командировок). 100 км 
поездки на электрокаре об-
ходятся в 37 грн, 100 км по-
ездки на машине с бензино-
вым двигателем обходятся в 
150 грн. Соответственно за 
5 лет вы тратите на Renault 
Kangoo Z.E, учитывая стои-
мость самого автомобиля, 
976 000 грн., а на Renault 
Dokker – 509 500 грн. В пер-
спективе на 10 лет картина не 
особо меняется: на электро-
кар – 1 022 000 грн, а на авто 
на бензине – 700 000 грн. 

Дарія 

Мусагулиєва

початок на стор.2

Разница, опять же, ощутимая. 
И, таким образом, мы обнаружи-
ваем и второй камень преткно-
вения – сомнительная экономия.

Безусловно, не стоит забывать, 
что электромобили были изобре-
тены вовсе не для того, чтобы с 
их помощью на бензине эконо-
мить. Но, все же, в более разви-
тых европейских странах пере-
ход населения на электрокары 
активно стимулируется государ-
ством (и в материальном плане в 
том числе), в то время как в Укра-
ине этот вопрос лежит под кипой 

других заданий, законопро-
ектов и векторов развития 
государства. Увы, материаль-
ный вопрос, на сегодняшний 
день, в нашей стране стоит 
весьма остро и мешает та-
кой нужной инновации стать 
не «машиной будущего», 
а «машиной настоящего».

Що буде, якщо Володимир ЗЕленський 
стане президентом України?

Так уже сталося, що україн-
ський пост #1 – посада дале-
ко не незалежна і самостійно. 
Вітчизняний гарант дуже чут-
ливий або до зовнішніх фак-
торів (Петро Порошенко, Ле-
онід Кучма першої каденції 
і частково Леонід Кравчук), 
норовливості парламенту та 
уряду (Віктор Ющенко і Куч-
ма другого пришестя) або до 
вимог людей та сил, які ви-
сунули президента на крісло 
на Банковій (Віктор Януко-
вич). Тому прогнозувати та 
робити ставки на майбутнє 
дій майбутнього президента 
поки що річ не тільки невдяч-
на, а і даремна як для автора, 
так і для поважного читача. 

Куди інша справа із цифрами 
та уже реальними фактами, які 
легко піддаються аналітиці 
та складаються у цільну кар-
тину. А вона така: наприкінці 
минулого року нацбанки не-
двозначно почав анонсувати 
приватизацію приватбанку. 
Аргументація проста – пи-
тома вага державних банків 
( а таких 4) у вітчизняній 

економіці складає більше 50%. 
Держави із такою банківською 
структурою у природі існувати 
просто не може, тому головний 
фінансовий розпорядник Украї-
ни вирішив підшукати для При-
вату нових, надійних власників. 

Зненацька (а насправді очікува-
но) у тему реприватизації При-
вату вклинився і колишній па-
трон банку – Ігор Коломойський. 
Передумовами для цього стали 
сотні судових позовів від ко-
лишніх співробітників Прива-
ту проти держави, деякі з яких 
вдалося навіть виграти. Дні-
провський олігарх подав позов 
до Господарського суду Киє-
ва щодо повернення йому 2 мі-
льярдів з рахунків приватбанку. 
Перше засідання по справі при-
значено на 10 жовтня 2019 року. 

На той час при певному результа-
ті другого туру президентських 
виборів у кріслі на Банковій 1 уже 
буде п’ятий місць восідати Воло-
димир Зеленський. Зараз важко 
визначати степінь наближеності 
нового президента до Ігоря Ко-
ломойського, але варіант щодо 
лобіювання інтересів олігарха 
більш ніж вірогідний. І, як най-
гірший результат – повернення 
Приватбанку або ж самому Ігорю 

Коломойському, або підкон-
трольним йому структурам. 

Далі – гірше. Націоналізація 
Приватбанку була одним із 
основних вимог Міжнарод-
ного валютного фонду. По-
рушення вимог саме-по-со-
бі нічого катастрофічного 
не несе, однак, можна про-
гнозувати падіння довіри 
до України з боку міжнарод-
ного кредитора. А це – па-
діння інвестиційної прива-
бливості та втрата певних, 
переважно європейських, 
торгівельних партнерів. 

Найгіршим же моментом 
може стати відмова МВФ 
далі фінансувати України. У 
такій ситуації можна очіку-
вати падіння гривні та, не-
маловіргідно, дефолт. Страш-
не слово, яке катастрофою 
не є, але, знову ж таки, при-
зведе до втрати тих самих 
інвестицій. Такий прогноз 
багато економістів вважає, 
щонайменше, вірогідним. 

Так, звісно, розглянута си-
туація є виключно гіпоте-
тичної і з такою з вірогідні-
стю можуть не відбутись, як 
і відбутись. Біда у іншому: 

Не соціально-політичний, а 
банківсько-економічний прогноз.

продовження на стор. 4
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з кожним днем шанси на те, 
що такий прогноз може бути 
втілений у життя, зростають.

Цей матеріал не має на меті демо-
нізувати Володимира Зеленсько-
го  або виказати неповагу до вибо-
ру українців. Базується виключно 
на думках автора, експертів та 
інформації з відкритих джерел.

 Богдан 

Максимець

#Мylifemyboobs

Майже кожна жінка хоча б раз 
у житті замислювалась про те, 
що її груди недосконалі. Над-
то маленькі чи занадто вели-
кі, з розтяжками, обвислі, не 
такої форми. Що робити, якщо 
тебе не влаштовує власна ча-
стина тіла, невже єдиний ви-
хід - це одразу лягати під ніж?

Зовсім  нещодавно соці-
альні мережі сколихнув но-
вий флешмоб під назвою 
“MyLifeMyBoobs” організа-
торками якого є Олександра 
Звєрєва, Софія Стужук, Єлі-
завета Мока та Ірина Іванова. 
Суть флешмобу в тому, що будь-
які жіночі груди мають право 
на існування, головне щоб жін-
ці було комфортно з ними. Біль-
шість представниць флешмо-
бу голосують проти пластики 
грудей і за те, щоб жінки не 
підлаштовувались під якийсь 
«стандарт». Учасниці об’єдна-
лись для того, щоб довести, що 
не треба соромитися власних 
грудей, якими б вони не були.

У знак підтримки 
“MyLifeMyBoobs” жінки поча-
ли постити до Інстаграму свої 
власні груди, вказуючи на те, 
що хоч вони, може, й не доско-
налі, проте природні. Вони на-
магаються пояснити жінкам, 
що це нормально, коли груди 
не як з глянцевої обкладин-
ки. Проте зазначають, якщо 
ви все ж таки хочете зміни-
ти зовнішній вигляд делікат-
ної частини тіла — то, будь ла-
ска. Адже, це особистий вибір 
кожної дівчини, але перш ніж 
його зробити, вам треба доско-
нально зважити всі за і проти.

Так одна з організаторок цього 
флешмобу Олександра Звєрєва 

ділиться своїм власним досвідом 
стосовно пластичних операцій та 
чому вона взагалі захотіла цим за-
йматись. І ось що вона каже: «Це 
був десь 2006 рік, я була молодою 
співачкою. Біля мене завжди тан-
цювали пишногруді go-go танцю-
ристки. Поступово я почала за-
мислюватись, а може треба щось 
змінити? Спочатку я збільшила 
губи, той біль я пам’ятаю й досі. 
Проте, це не зупинило мене, через 
деякий час, звернутися до плас-
тичного хірурга, щоб збільшити 
власні груди. Проте кожного разу, 
коли лікар малював маркером на 
моєму тілі, мене охоплювала пані-
ка. Я навіть торкалась своїх імп-
лантатів. Але раз за разом, коли я 
поверталась додому, я плакала го-
динами. Думала, а навіщо все це, 
для чого власне мені потрібно їх 
змінювати? Кожного разу, коли я 
скасовувала свій запис до лікаря, я 
дійсно відчувала свободу й щастя. 
Я рада, що згодом змогла прийня-
ти свої груди такими, які вони є».

Якщо Олександра Звєрєва зро-
била свій вибір через страх, то 
інша жінка, яка надала комен-
тар жалкує, що вона все ж таки 
наважилась на цю операцію.

«Мене не влаштовував мій розмір 
грудей, я хотіла його збільшити. 
Начитавшись багато відгуків, я 
звернулась до одного відомого хі-
рурга (Едгара Камінського) в на-
шій країні, який має гарну репута-
цію. На жаль, вийшло так, що після 
операції був дуже помітний шов 

під грудьми, а один з імплан-
татів опустився. Лікар вважає 
операцію вдалою, проте це не 
так. Він не відповідав на мої 
повідомлення й дзвінки та за-
банив мене у соціальних мере-
жах. Результат його діяльності 
мені довелося виправляти вже 
в іншій країні, з іншим хірур-
гом», – каже пацієнтка лікаря.

Це приклад того, що існує й 
інша сторона медалі. На жаль, 
іноді так трапляється, що після 
пластики грудей, треба все пе-
реробляти та ваші груди вже не 
виглядатимуть не те щоб гар-
но, а й навіть не матимуть ви-
гляду, якого мали до операції.

«Мені є що сказати на підтрим-
ку цього флешмобу. Коли я за-
вагітніла, мої груди почали 
трансформуватись у різні роз-
міри. Після годування, вони 
втратили форму. Я почала жа-
літися чоловікові. Кожного ве-
чора гортала сторінки пластич-
них хірургів та мала поганий 
настрій через це. Так, коли ми 
«готуємося» до операції, ми 
дивимось гарні фото в соціаль-
них мережах лікарів, дивимося 
на ефектних жінок з декольте 
і теж хочемо цього. Імпланта-
ти – це дуже серйозно. Ви по-
винні знати усі наслідки. Це 
я зрозуміла, коли Олександра 
Звєрєва виклала пост до Ін-
стаграму і в цей момент у моїй 
голові щось змінилось. Зав-
дяки цьому посту та підтрим-

початок на стор.3

продовження на стор. 5
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кі чоловіка зараз я прийняла 
свої груди та полюбила їх таки-
ми, які вони є», – каже Олексан-
дра Хомус, учасниця флешмобу.

Наразі вже більше п’ятисот жі-
нок приєднались до цього 

флешмобу, який розповсюдився по 
всьому СНД. Причин, чому жінки 
захотіли розповісти свою історію,  
багато. Хтось хотів змінити фор-
му, а когось відштовхувало влас-
не зображення у дзеркалі. Треба 

пам’ятати, що цей флешмоб в 
першу чергу про любов до себе 
та прийняття своєї природи.

початок на стор. 4

Каріна Фатух

Пластик чи життя?
Простий папірець буде роз-
кладатися в навколишньо-
му середовищі від 2 до 10 
років, консервна банка - 80 
років, поліетиленові паке-
ти — понад 200, пластмаса 
- 500, скло - 1000. Тільки уя-
віть собі, вас вже давно не 
буде, а кинутий вами пласти-
ковий стаканчик буде лежа-
ти в лісі цілих п’ять століть! 
Ви точно впевнені, що хочете 
залишити саме таке послан-
ня майбутнім поколінням?

Щорічно 100 тис. тварин і 1 
млн. птахів гинуть від того, 
що плутають пластик зі здо-
биччю. А, наприклад, ПВХ (це 
те, в чому ми зазвичай при-
носимо додому тортики) при 
згорянні виділяє діоксин, 
який призводять до онколо-
гічних захворювань. При цьо-
му виробництво пластика у 
світі дедалі більше зростає, а 
в нашій країні відходи майже 
не переробляють: їх просто 
звозять на звалища на сотні 
років. Але це ще не найгірша 
новина. Якщо нічого не змі-
нювати, кількість пластику в 
наступні десять років може 
збільшитися ще в десять ра-
зів. Ця проблема стосується 
всіх нас і може бути виріше-
на лише спільними зусилля-
ми. Якщо виконувати всього 
кілька нижчеописаних пра-
вил, то кожен зможе вклас-
ти свій внесок у порятунок 
Землі від неминучої загро-
зи, яка все ближче і ближче. 

Не використовуйте при по-
купках пластикові пакети

Сьогодні, коли по дорозі до-
дому ви забіжите в найближ-

чий супермаркет, то спробуйте 
підрахувати, скільки поліетиле-
нових пакетів буде використано 
для спаковування ваших поку-
пок. Більшість з них полетить у 
смітник одразу по прибуттю до-
дому, інші через деякий час. Без-
глузде знищення навколишньо-
го середовища нашими коштами. 
Візьміть краще з собою зручну 
сумку для покупок і складайте все 
туди. Намагайтеся купувати кру-
пи та чай на вагу. Прогуляйтеся 
на найближчий ринок, де можна 
купити молоко і масло, овочі й 
зелень без шкідливої «промисло-
вої» обгортки. А якщо ви знайде-
те вінтажний предмет під назвою 
«авоська», то не тільки збереже-
те екологію, а й покажете себе 
модною, стильною людиною. 

Відмовтеся від бутильованої 
води

Так, якось непомітно ми дожи-
ли до того моменту, коли воду 
з-під крана пити стало небез-
печно. Безліч людей використо-
вує для пиття і приготування їжі 
воду в пляшках. Однак ніхто не 
дає гарантій на якість цієї води, 
а про шкоду пластмасових міст-
костей ви вже прочитали трохи 
вище. Тому набагато розумні-
ше буде використовувати філь-
три для очищення, які нині мо-
жуть вразити різноманітністю 
вибору. Уявіть, на виробництво 
1 літра води в пластиковій пляш-
ці витрачають 250 мл нафти та 
3 літри води. Погодьтеся, не-
раціональна витрата ресурсів.

Багаторазові бахіли 

Бахіли, зроблені з пластику, ес-
тетично непривабливі, постій-
но рвуться і завдають шкоди 
природі. Цих причин достат-

ньо, щоб прийняти рішення 
раз і назавжди відмовитися 
від одноразових бахіл і при-
дбати в інтернеті або зшити 
зі старого плаща якісні бага-
торазові чохли для взуття. А 
якщо ви постійно відвідуєте 
місця, де просять надягати 
бахіли, наприклад, при вході 
в фітнес-центр, можна носити 
з собою легке змінне взуття.

При замовленні напою по-
просіть не класти соломин-
ку в склянку

Кожен день на планеті виро-
бляють 500 млн. соломинок, 
час використання яких всьо-
го кілька хвилин. Соломин-
ки з одноразового пластику 
не підлягають переробленню 
й потрапляють в океан або 
на звалище. Кращий спосіб 
розв’язання проблеми — не 
використовувати їх взага-
лі, адже смак напою не змі-
ниться, а природа скаже вам 
спасибі. Також можна купити 
багаторазову соломинку з хар-
чового металу або скла. Одна 
з модних тенденцій, до речі.

Кускове мило замість гелю 
для душу

У магазинах зараз дуже вели-
кий вибір: від мила без запа-
ху для чутливої шкіри до екс-
клюзивного, зі шматочками 
фруктів, маслами й травами. 
Таке мило можна купувати 
на вагу або в паперовій об-
гортці, в тому числі з тієї, яку 
вже виготовили з макулатури.

Так просто для використан-
ня, але чомусь так важко 
для сприйняття і розуміння.

Проблема пластика не тіль-
продовження на стор. 6
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ки в його довгожительстві, 
яке призводить до накопи-
чення відходів у природі. 
Його безумовна дешевизна 
призводить до бездумного 
одноразового використан-
ня, випив — викинув, пола-
малося – швидко замінив. 
Саме виробництво пластма-
си ніяк не назвеш екологіч-

но чистим, а в результаті навіть 
правильної утилізації утворю-
ється такий букет шкідливих ре-
човин, що можна й таблицю Мен-
делєєва вивчати. Тому з 2021 
року ЄС збирається відмовитися 
від одноразового посуду, соло-
минок для пиття, тонких паке-
тів, ватних паличок і т.д. А нім-
ці, наприклад, вже зараз можуть 

поділитися своїм передовим 
досвідом у боротьбі з надлиш-
ками пластикових відходів.

А що ж ми, панове українці?

початок на стор. 5

Катерина

 Полюганич

Спілкування без меж
З раннього дитинства мене 
дивували люди, які виходи-
ли на вулиці з мікрофона-
ми, інформували громадян 
або опитували їх - своєрідні 
місцеві детективи. Пізніше 
я дізналася, що їх назива-
ють соціальними комуніка-
торами або журналістами.

Мене зацікавила ця про-
фесія. Я вирішила навча-
тись журналістській справі, 
оскільки люди цієї професії 
можуть донести інформацію 
всім без винятку, не зважа-
ючи на кордони та труднощі.

Проте майже одразу ж я 
зіштовхнулась з важливою 
проблемою. Мабуть, з нею 

зустрічається більшість інозем-
них студентів в Україні – вивчен-
ня мови. Саме ця проблема ви-
кликала в мене великі труднощі.

У цьому році факультет журна-
лістики Одеського національ-
ного університету імені І. І. 
Мечникова відкрив двері сво-
їм першим іноземним студен-
там, серед яких я й опинилась. 
Це дало нам змогу отримати 
знання від висококваліфікова-
них викладачів та професорів.

Для мене це був складний крок, 
який зрештою я і зробила. Піс-
ля вступу на факультет журна-
лістики, я навчилась розуміти 
українських студентів, писати 
й говорити різними мовами, та, 

найголовніше, – не боятися 
робити помилки. З того часу, 
як я почала навчатись, мені 
вдалося вивчити багато но-
вих речей, починаючи від лі-
тератури древніх цивілізацій 
і закінчуючи останніми тех-
нологіями в новітньому світі.

Хочу наголосити, що іно-
ді кроки та рішення, які міс-
тять складний вибір, дають 
нам змогу кардинально змі-
нити наше життя, а як ві-
домо, всі зміни – на краще.

Леон 

Альтамірано

День факультету журналістики
День факультету журналісти-
ки – важлива та цікава подія 
в житті його студентів. Це 
змога показати, які ми та-
лановиті; довести всім, на 
що ми здатні; врешті-решт, 
просто відсвяткувати пода-
ровану долею можливість 
навчатися в одному з най-
кращих вищих закладів Укра-
їни. Адже отримувати знан-
ня тут й справді цікаво! 

Корисна інформація на лек-
ціях однозначно стане вам 
у пригоді в майбутньому, 
сучасне комп’ютерне об-
ладнання компанії «Apple» 

точно зацікавить будь-якого сту-
дента, а відшліфування практич-
них навичок знадобиться для 
майбутньої роботи… і це все не 
кажучи про верстання власної 
газети, благодійні ярмарки та 
зручний розклад занять, завдя-
ки якому вирішується одвічна 
студентська проблема браку сну. 
Маємо визнати, нам дійсно ну 
дуже пощастило навчатися тут!

Але майбутні журналісти відріз-
няються не тільки прагненням 
першими дізнаватися усі новини 
– ми вміємо набагато більше! Се-
ред студентів не знайти жодної 
посередньої особистості: хтось 

зачаровує переливом гітар-
них струн, хтось професійно 
співає чи душевно читає вір-
ші, а хтось може розказати 
цілу історію одним лиш тан-
цем. Все це розмаїття талан-
тів можна буде побачити саме 
на святкуванні Дня факуль-
тету журналістики. Тож долу-
чайтеся до списку учасників 
дійства (якщо ви обдарова-
ний(-а) студент(-ка) нашого 
факультету) або приходьте до 
Актового залу, щоб насолоди-
тися яскравим видовищем.

Дарія  

Савельєва
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Таки велком!
Добро пожаловать в Одес-
су – город колорита и юмо-
ра, моря и архитектуры, обма-
на и развода на деньги. Все 
в нем по-своему прекрасно.

Первым делом, сходите на 
Приморский бульвар, тут вам 
и колорит, и юмор. Присядь-
те на лавочку и просто вслу-
шайтесь, у Вас есть шанс ус-
лышать парочку уникальных 
чисто одесских разговоров.

- Сарочка, солнышко! К   нам    
сегодня гости придут, приго-
товь ужин.

- А как приготовить: чтобы еще 
пришли, или больше не прихо-
дили?

Конечно, шанс услышать по-
добное увеличивается, если 
вы загляните не в туристиче-
ский сезон. Но кто сказал Вам, 
что с приездом туристов одес-
ситы начинают говорить тише?

Юмор, колорит и море – обыч-
но главные причины приезда в 
Одессу. Ах простите, море зача-
стую первая и основная причи-
на. Спорить с этим глупо, потому 
что море у нас и правда класс-
ное, и черное.  По этому случаю, 
хочу напомнить несколько пра-
вил, которые люди частенько 
забывают по приезду на пляж.

1. Не хотите выглядеть как ва-
реный рак или как свекровь, 
которая узнала, что у невест-
ки борщ вкуснее? Не сидите на 
пляже весь день. Лучше пойти 
утром, часов до одиннадцати, 
или уже вечером после четы-
рех. А если любовь к морю уж 
слишком безгранична, то при-
ходите и утром и вечером. Глав-
ное, избегать того времени, 
когда солнце слишком актив-
но.  При этом не забудьте, что 
подрумяниться нужно с двух 
сторон, поэтому контролируйте 
время загорания каждой сто-
роны Вашего прекрасного тела.

2. Средство для безопасного за-
гара. У каждого человека кожа 
по-разному реагирует на солн-
це, даже в те часы, когда оно не 

так активно. Поэтому лучше уберечь 
себя от последующих проблем и об-
мазаться с ног до головы кремом 
или маслом для безопасного загара.

3. Берегите себя и своих детей. 
Море, конечно, мокрое и приятное, 
но всегда стоит быть начеку. Не сто-
ит купаться, если Вы приняли лиш-
него. Алкоголь сам по себе спосо-
бен сыграть с Вами злую шутку, а в 
совокупности с плаваньем, это мо-
жет оказаться последним отрывом, 
ну или релаксом, в Вашей жизни.

Если же Вы приехали отдыхать с 
детьми, будьте бдительны. Стоит 
сразу объяснить ребенку, что в воде 
делать можно, а что нельзя. И, ко-
нечно, одним глазом разглядывай-
те нежную линию соприкосновения 
неба и моря, а вторым высматри-
вайте в морской глади свое чадо.

4. Дите в панамке и трусах. До-
рогие мамы, ну что это за мода 
со всех сторон оголять ребенка и 
пускать на произвол судьбы. Пе-
сок на пляже не такой чистый, 
как Вам кажется. Десятки собак, 
сотни людей, грибки, болячки, а 
Вы голого ребенка туда. Тут сроч-
но нужны трусы. А еще панамка, 
солнышко же светит. Так что со-
храняем здоровье и жизни детей.

Сходили на море? А дальше можно 
опять выбраться в старый город. 
Посмотрите по сторонам, вокруг 
Вас то и дело мелькают памят-
ники архитектуры. Ставший уже 
попсовым  Дом одной стены, Дом 
повешенных, Дом трезвенников, 
усадьбы, доходные дома, и многое 
другое. Хочется отдельно вспом-
нить печально известный Дом Рус-
сова, который был одним из самых 
красивых домов во всей Одессе. К 
сожалению, он успел прочувство-
вать на себе несколько пожаров 
и холодное отношение городской 
власти. Видимо место там очень 
лакомое для предпринимателей.

Но не будем о грустном, ведь ту-
ристам все равно есть еще что по-
смотреть и чем полюбоваться. Каж-
дый из вас может проследовать по 
стандартному маршруту осмотра 
достопримечательностей, но я бы 
еще посоветовала добавить к это-

му перчинку. Просто побродите 
по одесским дворам, точно не 
пожалеете. Вот Вам т уникаль-
ный шанс прочувствовать весь 
колорит изнутри. А если уда-
лось заблудиться – не пугай-
тесь, старая Одесса квадратная, 
и все улицы идут параллельно 
друг к другу, куда-то таки вый-
дете. Но если что, стоит спро-
сить дорогу у прохожих, люди 
здесь отзывчивые, подска-
жут, а может даже и проведут.

Вот мы и дошли до обмана и 
развода на деньги. Привоз – 
прекрасное место! А если сумку 
вы держите спереди, в районе 
живота, а в сумке еще и весы 
свои есть, так вообще сказка.

На самом деле, это очень ин-
тересное место.На Привозе Вы 
можете найти все, от тюльки и 
бычков, до докторских хала-
тов. Главное, быть вниматель-
ным  и уверенным, как и во-
обще по жизни, в принципе.

Не снимайте квартиры у тету-
шек на вокзале, не ведитесь на 
разводы «гадаю по руке», даже 
если гадать помогает волни-
стый попугайчик, не играйте в 
игры «попади по воротам» или 
«повиси на скользкой перекла-
дине». Кушайте вкусно, купай-
тесь безопасно, смотрите на кра-
соту вокруг и радуйтесь жизни.

Ну как, не напугала я еще вас? 
Нет? Тогда добро пожаловать 
в Одессу! Это действительно 
что-то особенное и прекрас-
ное, что теперь займет отдель-
ное место в Вашем сердце.

Анастасія

Шпиталева
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Молодь обирає
На дворі весна, але для україн-
ців це не просто пора року — це 
час обирати Нового Президен-
та.  За посаду змагаються два 
кандидати — дійсний прези-
дент Петро Олексійович Поро-
шенко, і нова постать в політи-
ці Володимир Олександрович 
Зеленський. Більшість україн-
ців вже мали досвід у виборах, 
але є зовсім новенькі у цьому 
процесі. Опитавши близько 20 
підлітків, які голосували впер-
ше, я прийшла до висновку, що 
молодь нашої країни обирає 
майбутнє. Вони вважають, що 
кожен має підтримати свого 
кандидата, бо саме від вашого 
рішення залежить вся країна.

«Відчуття на виборчій ділянці 
були дійсно незвичайні, тому 
що це відбувалось зі мною 

вперше. Я відчула свою громадян-
ську важливість і відповідальність 
за свою країну», - Христина 18 років.

«Я вважаю, що кожний голос є важ-
ливим. Я це зрозуміла, ще коли стоя-
ла 3 роки в черзі по зміні міста голо-
сування, дуже багато людей стояли 
до кінця, тому що відчувають від-
повідальність», - Ярослава 18 років.

«Я дійсно дуже переживала, і на-
віть в деяких випадках не розуміла 
що робити. Я декілька разів пере-
питувала у спостерігачів куди ки-
дати бюлетень, в яку кабінку мені 
треба зайти. Але все ж таки я про-
голосувала, і дуже горда за себе, 
бо я вже стала частиною історії 
нашої країни», - Настя 18 років.

«Не те щоб я дуже хвилювалась, 
просто в мене в голові постійно 
була фраза «тільки б не наробити 

дурниць», але все ж таки мені 
дуже сподобався процес, він 
виявився достатньо цікавим. 
Коли я вже поставила галочку у 
бюлетень, я відчула, що зроби-
ла доросле, зважене рішення, і 
маю надію, що мій голос дійс-
но важливий!», - Дарія 18 років.

«Для того аби дати свій голос, 
я проїхав понад 500 км, тому 
що прописаний в Київській об-
ласті, і ні на хвилину не сум-
нівався, що маю це зробити! 
Це моє рішення, і прийшов 
до нього з усією мужністю, 
зважив все, і виповнив свій 
громадянський обов’язок!».

Івана 

Карабажак

Значимость и роль журналистов для общественности
На сегодняшний день отноше-
ние общественности к журнали-
стам и прессе в целом отнюдь 
неоднозначное. Недоверие и 
невосприятие прессы как объек-
тивного источника информации 
связано с высокой коррупцион-
ностью современных масс-ме-
диа, низким уровнем профессио-
нализма у журналистов, низкой 
достоверностью фактов из-за 
вмешательства неосведомлён-
ных лиц. Количество источни-
ков печатной прессы и интер-
нет-порталов позволяет каждому 
выбрать издание по вкусам и 
интересам, однако отрицатель-
ной чертой огромного выбора 
стаёт низкий уровень качества 
публикаций, раздробленность 
информации, снижается опера-
тивность, страдает актуальность 
сообщений и понятность изло-
жения. Фактор низкого каче-
ства прессы очень скахывается 
на уровне жизни населения. Но 
кто виноват в данной проблеме?

Превоочерёдно, ответствен-
ность падает на журналиста. И 
ответственность эта не толь-
ко за достоверность информа-
ции и качество материала, а в 
первую очередь перед обще-
ством, перед читателями, ведь 
роль журналиста для них – роль 
своевременного, объективно-

го, непредвзятого и грамотного 
информатора. От журналиста в пер-
вую очередь зависит информаци-
онная образованность населенеия, 
его осведомлённость, о мировых и 
внутренних событиях, развитие в 
интересующих его сферах жизне-
деятельности; эти факторы одно-
значно важны для развития и ком-
фортного существования каждого 
человека. Журналист-профессио-
нал – находка для читателей. Таким 
можно назвать человека с умением 
сохранять нейтралитет; объективно 
освещать события с добавлением 
последствий и их значения для лю-
дей; стремлением предостеречь или 
просто проинформировать читателя 
о всех существующих плюсах и ми-
нусах конкретной проблемы или во-
проса; желанием работать для ауди-
тории и на результат. Обладающие 
описанными качествами журнали-
сты-профессионалы смогут в полной 
мере исполнять свою роль и оправ-
дывать значение для общества.

Большое значение имеет существу-
ющая в стране свобода слова. По-
зволяя каждому высказывать своё 
мнение и мысли она, в буквальном 
смысле, даёт журналистам возмож-
ность формировать общественное 
мнение, полностью оправдывая 
фразу «журналисты – это зеркало 
общества». Хорошо это или плохо 
можно следить по настроению масс, 

поддержке и решению проблем 
журналистов государством. Лю-
бая страна, понимая, что пресса 
– её единственный способ вли-
яния на население будет оказы-
вать всестороннюю поддержку 
журналистам и издательствам, 
тем самым склоняя последних 
до уровня публикаций на тему 
исследования и маскировки 
проблем государства. Поэтому 
очень важно сохранять инфор-
мационный нейтралитет и при-
держиваться позиции первоо-
черёдности задачи правдивого 
информирования граждан, и вли-
яние на них должно быть на-
правлено в требуемое ими русло, 
ведь за скрытием правды следу-
ет повышение общественного 
недоверия к изданию и, как ре-
зультат, его позорное закрытие.
Информационную основу стра-
ны формируют как сами граж-
дане, так и государство, потому 
не следует пренебрегать важно-
стью роли журналистов в жизни 
людей и страны в общем. Следу-
ет всячески поддерживать раз-
витие информационно-новост-
ной сферы, создавая тем самым 
качественную прессу, что будет 
залогом высокого уровня жиз-
ни и образованности населения.

Дарія Сичук


