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Двумовне періодичне видання студентів 4 групи спеціальности «Журналістика»

Inform. Motivate. Inspire

inspire
Inform.Motivate.Inspire

    Oсь і вийшов нарешті останній номер у цьому навчально-
му році. Попереду на нас чекають теплі й сонячні літні дні 
та відпочинок, який ми чесно заробили. Для мене цей рік став 
початком нового життєвого етапу, він познайомив мене з купою 
цікавих і багатогранних людей та подарував найважливіше – яс-
краві емоції, теплі спогади та віру у свої сили. Хоча, варто 
зазначити, я не очікувала що перший курс пролетить так швидко… 
На останок, хочеться    побажати вам легко закрити сесію та 
гарно відпочити за літо. До зустрічі у новому навчальному році!
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Как и зачем появилась 
генетически модифициро-
ванная пища? Такая про-
дукция была изобрете-
на для, так называемых, 
стран «третьего мира» 
и стран, страдающих от 
перенаселения. Активнее 
всего в первые года сво-
его существования эта 
отрасль развивалась в 
Индии, Пакистане, Китае. 
Генетически модифициро-
ванные продукты оказа-
лись более устойчивы к 
различным вредителям и 
погодным условиям, спо-
собны созревать быстрее 
и давать значительно 
больший урожай, неже-
ли продукты, выращенные 
здоровым путем. Однако, 
именно с помощью ГМО об-
разуется некий «круго-
ворот зла» в природе. ГМ 
растения, высаженные на 
поле, провоцируют рост 
сорняков устойчивых к 
гербицидам. Соответ-
ственно, по отношению к 
этим сорнякам приходит-
ся использовать более 
сложную и опасную химию, 
что приводит к ухудше-
нию качества продукции 
и почвы, соответственно 
ГМО в следующей партии 
продукции становится 
еще больше. Как же этот 
круговорот остановить? 

 Совсем свежее изобрете-
ние, которое оказывается 
в разы эффективнее любой 
генной модификации – вер-
тикальные фермы. Основ-
ная идея этого изобрете-
ния – выращивание зелени 
и овощей на вертикально 
расположенных стелла-
жах без грунта и солнеч-
ного света в воздуш-

ной среде (аэропоника)/ в 
питательном растворе (ги-
дропоника) / в водной сре-
де (аквапоника). Солнечный 
свет растениям на верти-
кальных фермах заменяют 
LED-панели и светодиоды, а 
компьютер рассчитывает нуж-
ный уровень жидкости и све-
та. Вода разбрызгивается, 
когда растения находятся в 
закрытом помещении, из-за 
чего снижается её расход. 
А объемы урожая на верти-
кальных фермах превышают 
урожай на обычных фермах в 
300-350 раз (при одинако-
вых площадях). Такие тех-
нологии уже активно ис-
пользуются в США и Японии, 
где на их развитие выделяют 
сотни миллионов долларов. 
Но, как понимаете, в гла-
зах украинских бизнесменов 
и инвесторов все это мер-
кнет перед тем фактом, что 
на проект вертикальной фер-
мы придется потратить кру-
гленькую сумму денег. Так 
когда же у нас в стране по-
явятся вертикальные фермы?

  

а компьютер рассчитывает 
нужный уровень жидкости 
и света. Вода разбрыз-
гивается, когда расте-
ния находятся в закрытом 
помещении, из-за чего 
снижается её расход. А 
объемы урожая на верти-
кальных фермах превышают 
урожай на обычных фермах 
в 300-350 раз (при оди-
наковых площадях). Та-
кие технологии уже ак-
тивно используются в 
США и Японии, где на их 
развитие выделяют сот-
ни миллионов долларов. 

  Воды они потребляют в 
разы меньше чем обычные 
теплицы, но вот электро-
энергия на них тратится 
нещадно. Тогда возника-
ет вопрос: настолько ли 
эти фермы выгодны? Ведь, 
чтобы обеспечить их с 
помощью альтернативных 
источников энергии пона-
добится еще больше финан-
сов, таким образом, мо-
мент, когда этот проект 
окупится, оттягивается 
еще на год-два. Повыше-
ние количества урожая и 
ускорение сроков созре-
вания без генетической 
модификации, продукция 
без пестицидов, процесс 
выращивания без сорня-
ков, минимальное исполь-
зование человеческих ре-
сурсов – звучит-то как! 

Вертикальные Фермы - то, что может вытеснить гене-
тически модифицированные продукты с прилавков

/ в питательном рас-
творе (гидропоника) / 
в водной среде (аква-
поника). Солнечный свет 
растениям на вертикаль-
ных фермах заменяют 
LED-панели и светодиоды, 

 Дарія 

       Мусагулиєва
Фото з Pinterest
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Посмішки, веселощі та 
передчуття безмежно-
го щастя, урочисті сукні 
дівчаток-випускниць і 
напрасовані сорочки 
хлопців, колективне про-
щання зі школою біля ґан-
ку, і десятки різноко-
льорових кульок у небо! 

Молодь розходиться, 
для них все найцікаві-
ше — тільки починаєть-
ся. Кульки зникли з очей 
і всі про них забули, 
а далі... А що ж далі? 

Кожен з нас хоч раз у житті 
відпускав у небо повітря-
ну кульку. Звичайно, за-
раз це вже невідлучний 
атрибут будь-якого свя-
та. Але ви, напевно, на-
віть і не замислюва-
лись над тим, якої шкоди 
ми завдаємо природі. 

Повітряні кульки можуть 
долати відстань у тисячі 
кілометрів і забруднюва-
ти найвіддаленіші куточки 
нашої планети. Це ство-
рює небезпеку для будь-я-
кої тваринки, що з ними 
зіткнеться. Тварини не 
здатні відрізнити їжу від 
сміття, тому вони можуть 
випадково проковтнути 
предмети, які завдадуть 
їм шкоди. А в стрічках і 
нитках, якими іноді за-
вязують кульки, тварина 
може легко заплутатись.

«Коли тваринка проковтує 
повітряну кульку, та«Ко-
ли тваринка проковтує 
повітряну кульку, та бло-
кує її кишковий тракт і 
змушує вмирати від голо-
ду»;, - розповідає органі-
зація «Balloons Blow»;. У 
деяких випадках випускати 
повітряні кулі в повітря — 
анітрохи не краще, ніж вики-
дати своє сміття прямісінь-
ко на землю під ногами. Це 
створює серйозну небезпеку 
для дикої природи, з якою ми 
ділимо нашу планету. Навіть 
якщо виробники повітряних 
куль стверджують, що вони 
піддаються біологічному 
розкладанню, часто на це 
йдуть роки, протягом яких 
кулі продовжують виділяти 
хімікати в навколишнє се-
редовище. Зовсім нещодавно 
учні вінницької школи «АІСТ» 
створили відеозвернення, 
де закликали не відпуска-
ти у повітря надувні кулі. 

Вони зверталися до ад-
міністрацій навчальних 

закладів і батьків, з 
проханням не використо-
вувати повітряні куль-
ки під час шкільних за-
ходів, а саме, під час 
найближчого для нас свя-
та Останнього дзвоника.

«На жаль, в Україні та 
світі склалася тради-
ція відпускати кульки у 
небо на урочисті захо-
ди та просто так. І хоча 
нам подобаються кульки, 
мало хто знає або замис-
люється над тим, що вони 
можуть нести серйозну 
загрозу», — каже малень-
кий школяр у відео на 
YouTube. Діти пропонують 
натомість висаджувати де-
рева, які символізувати-
муть турботу про природу. 

«В часи коли про приро-
ду дбають менше, ніж про 
захопливі видовища, ми 
вирішили спробувати від-
новити баланс а не прине-
се радість на кілька хви-
лин», — наголошують учні.

 І ваш автор цілком згоден 
з вінницькими дітлахами. 
Існує безліч варіантів 
святкування БЕЗ викори-
стання повітряних куль. 
Замість викидання нової 
купи сміття на поверх-
ню нашої планети, можна 
обрати інші, гуманні для 
живої природи варіанти.

Катерина 

             Полюганич

#DУЛЬКИ_KУЛЬКАМ

На вулиці теплішає, си-
діти вдома хочеться все 
менше? Ми знаємо, що 
студентам бути нелегко, 

і грошей часто бракує, 
особливо на розваги, тому 
спеціально для вас зібрали 
список подій, які вас точно 

надихнуть та не дозво-
лять лишитися осторонь.
Тим більш, що все це 
не коштує ані копійки!

ЦІКАВО і    БЕЗКОШТОВНО: TOP-5   способів    розвіятися

Фото з сторінки Instagram: 
neplastik 

продовження на стор. 4
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Дарія

       Савельєва

1. Хіп-хоп фестиваль 
(25.05. 15:00 ТРЦ 
Riviera Shopping City)

Ви фанат хіп-хопу? Чи 
може ви й самі танцю-
єте? У будь-якому разі 
вас точно не залишить 
байдужими танцюваль-
ні батли, приголомшли-
вий графіті перформанс 
і запальні сети відо-
мих діджеїв. Чим не 
варіант для суботньо-
го відпочинку з вели-
кою компанією друзів?

 

2. HomeMeFest
(26.05 10:00 Французь-
кий бульвар 85/7, Ваш 
Сад)

Неділю можна провести 
не тільки цікаво, а й 
з користно, а можливо, 
ще й знайти собі ново-
го члена сім’ї. 

HomeMeFest – це бла-
годійний фестиваль 
на підтримку тварин з 
одеських притулків, де 
ви зможете обрати собі 
домашнього улюбленця. 

Ви також зможете почути 
багато корисної інфор-
мації від ветеринарів, 
волонтерів і кіноло-
гів, які із радістю 

поділяться власним до-
свідом щодо правил вихо-
вання, догляду і турботи 
про тварину. Добровіль-
ний благодійний внесок 
вітається.

3. «Одеське застілля» 
(07.06-09.06 10:00 п.Шев-
ченка)

А це вже справжнє одесь-
ке свято – фестиваль на-
ших неповторних традицій, 
гумору та веселощів.

На вас чекають виставки 
хендмейду і подарунків, 
де ви зможете купити те, 
що вам сподобається,та на-
віть чемпіонат з фарширо-
ваної риби! Варто визнати 
– так смачно відпочивати 
вміють тільки одесити!

4. «Порохова вежа» 
(08.06 11:00п.Шевченка)

Якщо перенестися в епо-
ху Середньовіччя? Магіч-
на атмосфера, хоробрі та 
войовничі лицарі,прекрас-
ні дами, далекі походи – 
все це щорічний міжнарод-
ний фестиваль «Порохова 
вежа», який знову збирає 
усіх фанатів середньовіч-

ної культури! 

Відчуйте 
себе ча-
стинкою 
історії!

5. 
Borjomi 
Fest 
(15.06 
13:00п.
Перемоги)

Фестиваль драйву, енер-
гії та яскравих емо-
цій! Відчуйте атмосферу 
справжнього грузин-
ського свята. 

На вас чекають запаль-
ні танці, інтерактивні 
зони, майстер-класи, 
смаколики та купа пози-
тиву! Родзинка програ-
ми – популярний грузин-
ський гурт Mgzаvrebi, 
ну і звичайно, як же 
без гарного обіду? 

До ваших послуг кращі 
грузинські ресторани 
міста. Покажіть справж-
ній характер Одеси!

початок на стор. 3
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Життя корейської собаки

Людство ніколи не стоїть 
на місці. Ми завжди нама-
гаємось йти до чогось но-
вого, кращого, але всюди 
знайдуться «консервато-
ри». Люди, які противлять-
ся усьому новому і дотри-
муються традицій, тільки 
тому, що так веліли пред-
ки. Саме так робили меш-
канці Південні Кореї, коли 
дотримувались давнього 
звичаю їсти собаче м’ясо 
як делікатес. Це особливо 
популярно на свято літньо-
го сонцестояння, де части-
на святкування - «Фести-
валь собак». Проти цього 
фестивалю була вся Європа. 
Особливо негативно реа-
гує нове покоління, собаче 
м’ясо для молоді — заборо-
нена їжа.

Можливо у деяких виникне 
думка: «Чому ніхто не про-
тестує проти поїдання яло-
вичини, свинини, баранини 
або курячого м’яса? Вони 
теж всі живі! Хіба соба-
ки чимось відрізняються?». 
А справа в надзвичайній 
жорстокості та ризику для 
здоров’я людини.

По-перше, про жорстокість. 
Для приготування більш 
«корисного» і «смачного» 
м’яса з собак заживо зди-
рають шкуру, б’ють пали-
цями, а потім варять. Це 
«свято» просто синонім до 
слів «насильство» і «ди-
кість».У двадцять першому 
столітті не повинно бути 
такого знущання ні над лю-
диною, ні над твариною. 

Що ж сказати на рахунок са-
нітарних норм? 
Їх там просто 
немає. У зако-
нах не пропи-
сано утримання 
собак на м’ясо. 
До вашого сто-
лу може потра-

пити собака, яку вирощували 
спеціально на забій, де їх 
підгодовують стероїдами, або 
хвора тварина з вулиці (за-
звичай собак присипляють за 
допомогою токсичних дроти-
ків), а може навіть викраде-
ний золотий ретривер сусіда. 
Ризики для здоров’я дуже ве-
ликі: від масового отруєння, 
до епідемії сказу. Але лід 
уже рушив на користь зооза-
хисників. 

Цього року закрили найбіль-
ший комплекс у Південній Ко-
реї, де довгі роки розводили 
собак на м’ясо. За повідо-
мленнями державних органів, 
заклад з шістьма бійнями в 
найближчі дні буде знесено з 
лиця землі. Зоозахисники вва-
жають, що це вже велика пе-
ремога. Ферма Тапьонг-донг, 
що розташовувалася в місті 
Соннам, на південь від Сеу-
ла, де одночасно могло пере-
бувати кілька сотень тварин 
в тісних клітках і антисані-
тарних умовах. Ця ферма дов-
гі роки залишалася найбіль-
шим постачальником собачого 
м ’яса для ресторанів Пів-
денної Кореї. Зараз на місці 
колишньої бійні ведуться ро-
боти з розчищення території. 

За словами місцевої влади, 
вони будуть завершені за де-
кілька днів, після чого на 
місці колишньої собачої фер-
ми побудують парк. За слова-
ми корейських волонтерів, це 
не викорінить повністю виро-
щування собак на забій.Для 
деяких фермерських сімей, 
де тримають 10-20 собак, це 
важливе джерело доходу. Тому 

негайна заборона на інду-
стрію собачого м’яса поз-
бавить їх засобів до існу-
вання — це останнє, чого 
б нам хотілося»- каже ак-
тивістка із захисту прав 
тварин. 

«В середньому одна собака 
коштує близько 70 доларів. 
Такі організації, як Humane 
Society International, за-
ймаються тим, що викупо-
вують собак у фермерів, з 
тим щоб надалі за допомо-
гою виручених коштів, вони 
мали б можливість почати 
новий бізнес». Результати 
вже є. За словами Джеймса 
Х’ямса, нещодавно фермер, 
у якого активісти Humane 
Society International ви-
купили 23 собаки, цілком 
успішно зайнявся вирощу-
ванням і продажем чорниці.

На даний момент, традиція 
поїдання собак стрімко йде 
геть. Все більше корейців 
починають бачити в собаці 
вірного друга та компань-
йона. 

Ось так давня традиція, що 
тривала кілька тисяч ро-
ків, потроху обривається у 
двадцять першому столітті. 

Невже італійський свяще-
ник мав рацію, коли зробив 
символічний жест і поцілу-
вав собаці лапу? Свій вчи-
нок він прокоментував так:

«Настане день, коли все 
людство схилиться до тва-
рин з любов’ю і захоплен-
ням».- Отець Томаш.

Cтефанія 
Бондаренко
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6 питань фітнес-тренеру

Аріана 

      Амірханян

Спорт – культ нашого 
часу. Все більше людей 
зробили його невід’ємною 
частиною свого життя, 
а ті хто, що не встиг-
нув, намагаються якомо-
га швидше впровадити цю 
культуру у свою рутину. 
Видів спорту дуже бага-
то, питань ще більше. 
Не тільки у новачків, а 
і у фітоняшек є те, на 
що вони так і не знайш-
ли відповідей. Коли ти 
поринаєш у світ трена-
жерів, степів, ковриків 
та спортпіту голова йде 
обертом. Саме у такі мо-
менти тобі починає зда-
ватися, що фізична форма 
у тебе, в принципі, ок. 
І взагалі, навіщо тобі 
той зал? В такий період 
«демотиваціїї» треба не 
відмовлятися від спорту, 
а розбиратися та копати-
ся у питаннях. А хто з 
цим допоможе краще всіх? 
Нє, не Google.

Наша редакція поставила 
декілька найцікавіших 
питань сертифікованому 
тренеру, на рахунку яко-
го десятки схуднувших, 
зміцнілих, підтягнутих 
та здорових підопічних.

Тренер та власник фітнес 
клубу «Freedom Fitness 
Family» Олена Мельхерт.

1.Як правильно тренува-
тись? З власною вагою, 
степом чи з обтяженням, 
збільшуючи навантажен-
ня?

- «Тренироваться пра-
вильно» - это как?  У 
каждого своё «правиль-
но». Найдите своего тре- 

нера нера и доверь-
тесь ему.Соблюдайте 
правильную технику. 
Вся форма успеха в 
архитектуре тела.

2. Чи правда, що бі-
гати потрібно всім?

- Бегать. Задаём следующий 
вопрос « Для чего?». Сбро-
сить лишний вес? Проветрить 
голову? Продышаться? На-
грузить суставы? Для чего 
Вам бег? 

Кардио нагрузка есть раз-
ная. Отвечайте себе на эти 
вопросы и вперёд действо-
вать. Если всё-таки реши-
те бегать, то настоятельно 
рекомендую соблюдать ЧСС(-
частота сердечных сокраще-
ний).

3.Чи правда, що іноді треба 
змінювати програму трену-
вань? Чому?

- Правда! Нужно обязатель-
но. 

Во-первых, нужно разноо-
бразие и интерес. 

Во-вторых, нужно давать 
разную нагрузку для эффек-
тивности.

4.Чому харчування важливе?
- Питание - 70% стройности, 
качества вашего тела, кожи 
и жизни. Мы это то, что мы 
едим. Для хорошего, мягкого 
утреннего пробуждения до-
статочно не обожраться на 
ночь пиццы или чипсов. 

Для чистой кожи необяза-
тельно жить у косметоло-
га, достаточно соблюдать 
питьевой баланс, сократить 
потребление сладкого и муч-
ного. Качественное питание 

- отличное самочувствие, 
великолепный внешний вид 
и трезвый ум.

5. ВСАА та протеїн необ-
хідні для набору маси?

- Никакие спортивные 
добавки для набора мы-
шечной массы не нужны. 
Только правильно рассчи-
танный рацион питания, 
нужное КБЖУ.

ВСАА - аминокислоты, ко-
торые помогают вашему 
организму во время тре-
нировки быстрее восста-
навливаться.

Протеин принимают сразу 
после тренировки, когда 
не возможен полноценный 
приём пищи. 

6.Скільки потрібно часу 
для досягнення тіла мрії?

- Архитектура тела - 
история на всю жизнь.

Занимайтесь этим всег-
да, ставьте цели. Идите 
к ней. Побеждайте. Раз-
вивайтесь и никогда не 
останавливайтесь.Только 
вперёд!



7  Inspire 6 (11) травень 2019

Як Мечниковці міс і містер обирають

Мене звуть Іванка, мені 
тільки нещодавно виповни-
лось 17 років, і я пред-
ставниця факультету жур-
налістики на Конкурсі «Міс 
і Містер ОНУ 2019», який 
відбудеться 7 червня в 
нічному клубі ITAKA.

Моя стаття — це вирій емо-
цій і переживань, які я 
пройшла задля виповнення 
поставленої цілі.

Я — міс Конгеніальність, 
золота корона засліплює 
оточуючих, букетів стіль-
ки, що їх не можливо втри-
мати, зал аплодує, а веду-
ча оголошує:«Вітаємо нових 
Міс та Містера ОНУ 2019», 
- така думка виникне у 
кожного, кому запропонують 
участь в подібному кон-
курсі, але не у цієї пан-
ночки, яка посміхаючись, 
погодилася на участь. З 
цього моменту, у найбіль-
шого панікера цієї плане-
ти, тобто у мене, думки 
врозтіч... А перегляд «Міс 
Конгеніальність» підготує 
мене до конкурсу?

50 відтінків таланту
«Два олов’яних солдатики», 
«А тут обов’язково потріб-
но танцювати?», - подумали 
ми з Ванею, коли в чер-
говий раз віддавили одне 
одному ноги. Що вже ноги! 
Ані руки, ані голова, на-
віть очі не дивилися туди, 
куди потрібно! Але розгу-
блений погляд інших учас-
ників дав мені надію, що не 
все так погано.Нам потріб-
но було визначити, який із 
наших численних талантів 
необхідно продемонструва-
ти публіці. Їх виявилося 
так багато, що довелося 
збирати нараду. Зійшлися 
на тому, що не всі таланти 
пристойно 

показувати на публіці. Ну 
співати, так співати!

Хто живе на дні океану?
За іронією долі, ми з Ванею 

пропустили першу репетицію, 
і, як виявилося, до вечора 9 
травня, нам належало вибрати 
образ на фотосесію. Ми довго 
думали, та нарешті прийшли 
до спільного рішення — взяти 
фільм «Три метри над рівнем 
неба». Ви зараз подумаєте, що 
ми обрали примітивний образ, 
але Спанч Боба і Патріка нам 
не дозволили!

Всі люди як люди, а ми Вані
Не встигли нашу фотографію 
виставити в акаунт конкурсу, 
як телефон вже просто тріщав 
від привітань родичів, які 
вирішили, що наші 100 лайків 
у фотобатлі — це ПЕРЕМОГА! 
Ох, якби вони знали, як тяжко 
робити з Ванею фотки! Серед 
156 фотографій, на яких Ваня 
активно щось жує, ми знайшли 
лише одну вдалу, на ній і зу-
пинились!

Каблуки мені в ноги, ви ко-
ли-небудь бачили як падає 
зірка? 
На репетиціях з підборами 
справжній зорепад.У якийсь 
момент польоту, я зрозуміла, 

що пісня Shallow з фільму 
«Зірка народилася» - наш 
ключ до перемоги! 

Ідея прийшла дуже вчасно, 
але конкурс вже скоро!

«Містер і Міс ОНУ», вирі-
шальна мить, ми з Ванею на 
сцені, очі блищать, руки 
трясуться, корона вже май-
же на голові, і саме в цю 
мить до кабінету зайшов 
викладач, і я прокинулась 
— сподіваюсь це був віщий 
сон!

Я звичайна дівчина, яка, 
здається, нещодавно всту-
пила на факультет журналі-
стики, люблю співати та 
дарувати усім навколо свою 
посмішку — так чим же я 
відрізняюсь від тебе, лю-
бий читачу? Я хочу, аби 
кожний, хто зараз перегля-
дає мою статтю, зрозумів, 
що ми — рушії нашого жит-
тя, і до всього серйозного 
треба відноситись трішки 
легше. Посміхнись, сонеч-
ко, все що робиться — до 
кращого!

Іванна 

    Карабажак



8  Inspire  6 (11) травень 2019

КВИТОК ДО МРІЇ: 
безкоштовний літній інтенсив з англійської

Завжди мріяли поїхати по-
дорожувати закордон або 
влаштуватися на гарну робо-
ту, але рівень мови не до-
зволяє? 

Не впусти свій шанс – під-
тягни англійську на літ-
ньому інтенсиві від London 
School of English, що пройде 
у період з 09.07 по 01.08. 

Набір йде у групи  Elementary 
та Intermediate (віком 16+), 
що навчатимуться з 9:30 до 
12:00 із понеділка по п’ят-
ницю.

  

Приємним моментом стає те, що 
інтенсив повністю безкоштовний! 
Депозит у розмірі 500 гривень 
повертається відповідальним 
студентам - за умови відвіду-
вання всіх занять. 

Дзвоніть за телефоном (093)710-
53-40 та (067)711-58-09, або 
пишіть у Facebook за посилан-
ням: https://www.facebook.com/
lse.odessa/ 

Курси знаходяться за адресою: 
вул. Катерининська 14.

[На правах реклами]

Светлана Городилова — ре-
дактор блога про путеше-
ствия «Travellizy» сегодня 
и выпускница ОНУ им. Меч-
никова в 2005 году. 5 лет 
учебы на кафедре журнали-
стики в ОНУ им. Мечникова 
и 14 лет бесценного опыта 
после его окончания. Журна-
лист, комментатор, одесский 
собственный корреспондент 
на информационно-аналити-
ческом портале «Политика 
и деньги», выпускающий ре-
дактор сайта города Одессы 
048.ua, ведущая — это все 
началось с ОНУ им. Мечни-
кова. Как это было, что за-
помнилось на года и совет 
тем, кто еще в начале свое-
го профессионального пути.

Журналистика — профессия 
или призвание? 

И то, и другое. Если вам не 
интересно этим заниматься, 
будь вы даже талантливым 
публицистом, вы не остане-
тесь в этой профессии.

Вы вспоминаете университет? 
Чем наполнены Ваши воспоми-
нания? 

У меня были веселые студен-
ческие годы! Новое для меня 
столкновение со взрослой 
жизнью: мне было всего 16 

лет, я уехала из родительско-
го дома и поселилась в студен-
ческом общежитии. В диковинку 
было осознавать, что препода-
ватели относятся к нам не так, 
как в школе — знаете, как взрос-
лый к несмышленому ребенку. А 
как к равному собеседнику: они 
обращались к нам на «вы», вни-
мательно выслушивали и подбра-
сывали все новые «косточки» для 
ученых споров.

Самое главное правило, которо-
му Вас научил ОНУ им. Мечнико-
ва?

Это скорее не правило, а ощуще-
ние... вечного информационного 
голода.

Машину времени изобрели. То 
время, когда нужно поступать в 
университет. Ваш выбор — ОНУ 
им. Мечникова? Специальность — 
журналистика? 

Да, ведь я осталась в профессии 
и не жалею об этом. Но я бы не 
теряла свободное время тех пяти 
лет так бездумно. Я бы учила 
языки, искала бы возможности 
учиться за границей по обме-
ну. Я бы прилипла к какой-то 
редакции и не отлипла бы, пока 
все бы не вобрала. Я бы вырабо-
тала привычку читать новости, 
наконец!  Это смешно вспоми-
нать, но мы готовились стать 

журналистами, и совершенно 
не интересовались, что про-
исходит в тогдашней Одессе.

Какой совет Вы бы дали тому, 
кто сегодня — студент? А 
абитуриенту? 

Развивайте в себе коммуни-
кабельность. Нужно преодо-
леть внутреннюю робость пе-
ред интервью, опросом по 
телефону, стендапом. Все 
проходит с опытом, необхо-
димо сделать сто звонков, 
чтобы появился иммунитет 
перед любым начальником, с 
которым вас попросит свя-
заться редактор. В интервью 
избегайте банальностей: по-
верьте, когда вы спрашива-
ете у знаменитости, какие 
ваши впечатления об Одессе, 
вам троим (журналисту, го-
стю, читателю) будет не ин-
тересно. Будьте вниматель-
ными. Когда-то я общалась с 
Сергеем Притулой на улице, 
и вдруг заметила, что у него 
на коленях маркером нарисо-
ваны солнышки. Я стала рас-
спрашивать его, и в итоге 
получила эксклюзивную исто-
рию. Улыбайтесь. Люди лег-
че раскрываются приветливым 
людям.

Ірина 
       Бородина

«Я осталась в профессии и не жалею об этом»


