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Основне завдання – бути голосом молоді в Україні
 Організація Об’єднаних На-
цій – це 193 країни, 73 роки збере-
ження миру та підтримки безпеки. 
Створена після Другої Світової вій-
ни ООН – це координаційний орган, 
який визначає міжнародну агресію, 
встановлює принципи щодо міжна-
родного права та прав людини. Як 
же працює ця організація? Чи є вона 
ефективною? Про свої враження від 
участі в постійному представни-
цтві України при ООН розповіла мо-
лодіжний делегат, випускниця ОНУ 
імені І. І. Мечникова Марія Донець.
 Структура ООН і її головні 
органи.
 Організація налічує 6 голов-
них органів:
• Генеральна Асамблея (ГА);
• Рада Безпеки (РБ);
• Економічна і соціальна рада;
• Рада з Опіки;
• Міжнародний суд;
• Секретаріат.
 Генеральній Асамблеї 
підпорядковані 6 комітетів, з 
питань лише двох комітетів 
якої займаються молодіжні 
делегати. До них належать 
Третій комітет – з соціаль-
них і гуманітарних питань та 
питань культури та Шостий 
комітет – з правових питань.
 Молодіжна делега-
ція в ООН
 «Ukrainian Youth 
Delegate Programme to UN» 
– це проект, спрямований 
на активізацію талановитої 
молоді в усьому світі шля-
хом участі молодіжних де-
легатів у розробці реальних 
документів та прийнятті 
рішень в системі ООН. 
Дана ініціатива є устале-
ною практикою в біль-
шості європейських країн,
а також у ряді країн, що розвивають-
ся. Цього року ініціаторами проекту є 
випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова 
(спеціальність «Міжнародні відноси-
ни») Марія Донець та випускник ЧНУ 
імені Ю. А. Федьковича (спеціаль-
ність «Правознавство») Віталій 
Яремчук, які представили інтереси 
української молоді у складі офіційної 
делегації України в ООН та лобіюва-
ли  молодіжні питання у Третьому та 
Шостому комітетах ГА у м. Нью-Йорк. 
Крім того, Молодіжні Делегати актив-
но залучаються до роботи Постійного 
Представництва України при ООН.  
 «Після подібних поїздок 
завжди потрібний час для осмис-
лення отриманих знань та досвіду. 
Близько трьох тижнів дуже-ду-
же інтенсивної роботи. Якщо 
й був вільний час, то витрачав
його на дороблення завдань, які 
не  які не встигав виконати впро-
довж дня, або знімав для вас влоги.
 Як молодіжний делегат, я 
допомагав Постійному предста-

«Молодіжний Делегат Украї-
ни в ООН» та партнерам, адже 
ЛИШЕ близько 40 країн ма-
ють таке представництво.
Додам ще кілька слів про те, що ще 
було зроблено під час перебування в 
Нью-Йорку. Спільно з представника-
ми з Грузії та Швейцарії проведено 
захід щодо залучення молодіжного 
активу до прийняття рішень у дер-
жавному управлінні. Брали участь у 
реалізації ініціатив інших делегатів.
Окремо хочу наголосити на важ-
ливій зустрічі з активом україн-
ців у Нью-Йорку. Насправді, під-
тримка, яку вони надають нам, 
просто вражає. Допомога бій-
цям на Сході, сприяння розвитку 
IT-галузі та стартапів тощо. І це 
все про «Razom for Ukraine*». 
 Наразі з Марією активно 
працюємо над доволі унікальним 
загальнонаціональним проектом. 
Його мета полягатиме в активі-
зації участі молодих людей у різ-
них структурах та загалом у мо-

набагато більше нюансів і робить 
ООН надзвичайно важливі речі.
 Отже, що я робила в ООН?
• Працювала в Третьому комі-
теті (соціальні, гуманітар-
ні та питання культури).
Слухала доповіді країн про бо-
ротьбу з нелегальною торгівлею 
людьми та наркотичними засо-
бами, права корінного населення, 
жінок, мігрантів. За деякими до-
помагала робити звіт для Міністер-
ства закордонних справ України.
• Вивчала пріоритети та стиль 
роботи Постійного Представ-
ництва України в ООН. 
 Наприклад, ми зараз ство-
рюємо нову резолюцію про порушен-
ня прав людей та міжнародного 
права Росією в Криму, на яку по-
тім будуть посилатися в міжна-
родних судах. Я трохи допомогла 
в пошуках підтверджуваних фак-
тів порушень для деяких частин.
• Знайомилась з делегатами ще 
з 30+ країн, ходила до них на 

• Посилення голосу молоді в прагнен-
ні мирного, справедливого та сталого 
світу.
• Сприяння розширенню доступу мо-
лоді до якісної освіти та медицини.
• Підтримка молоді в отриманні гідної 
праці та умов працевлаштування.
• Захист прав молоді та сприяння їхній 
громадській та політичній активності.
• Підтримка молодих людей як каталі-
заторів миру, безпеки та гуманітарної 
діяльності.
 * «Razom for Ukraine» – неко-
мерційна організація, яка підтримує 
народ України в його прагненні до де-
мократичного суспільства з гідністю, 
справедливістю та правами людини і 
громадянина для всіх. Разом коорди-
нує роботу груп волонтерів по всьому 
світу, що займаються збором коштів, 
доставкою матеріалів на Майдан, 
проведенням кампаній у ЗМІ, розслі-
дуванням корупційної діяльності, на-
данням юридичної допомоги, а також 
роботою з представниками уряду та 
правозахисних організацій.

Катерина Голинська
Фото: facebook.com/ua.youthdelegate

вництву України при ООН. Мав наго-
ду працювати в Шостому комітеті 
(правовові питання), зокрема мої на-
працювання потрапили до фінального 
варіанту виступу України. Таку мож-
ливість було надано вперше, тому від-
чував не тільки радість, але й велику 
відповідальність. Ще брав участь у 
роботі Третього комітету (соціальні, 
гуманітарні та культурні питання).
 Повернувшись після такої 
доволі важкої, але плідної роботи, 
розумію, що основне завдання для 
мене та моєї колеги Марії Донець – 
бути голосом молоді України, тому 
співпраця з делегатами з інших краї-
ни була й залишається пріоритети. 
 Загалом хочу відзначити, що 
наявність програми, завдяки якій 
став делегатом, – це іміджево та ко-
рисно для України. Вдячний Фонду ро-
дини Богдана Гаврилишина, проекту 

тивації участі в прийнятті рішень 
на всіх рівнях», – розповідає Віталій 
Яремчук на власній сторінці у 
Facebook.
 На початку жовтня саме 
Віталієм був проведений перший 
в історії програми забіг за мир, що 
дістав назву «Run a mile for peace». 
Це захід, який об`єднав молодіж-
них делегатів різних країн світу.
 «Два тижні я провела май-
же щодня відвідуючи найбільшу 
та мабуть найважливішу між-
народну організацію світу, був-
ши її частиною і цей досвід змінив 
моє бачення структури назавжди.
 Міжнародні організації мо-
жуть бути та є ефективними. Рані-
ше, як представникові громадянського 
суспільства в Україні мені здавалось, 
що вони лише пишуть звіти та «спо-
стерігають». Іноді кажуть, що 
«deeply concerned». Але у структури 

події про права людей, молоді;
• Говорила з українськими ор-
ганізаціями в США про мож-
ливість партнерства (неймовірні 
«Razom for Ukraine», наприклад);
• Сама організовувала разом з моїм 
ко-делегатом Віталієм Яремчуком за 
Постійного Представництва Швей-
царії та Грузії в ООН сайд івент 
про те, чи впливає молодь на роз-
будову миру (актуально для Украї-
ни) та прийняття рішень (надак-
туально для всіх)», – долучається 
до вищезазначеного й сама Марія.
Протягом свого мандату в наступно-
му році дівчина планує поширювати 
якомога більше інформації про про-
граму «Молодіжний Делегат» і про 
те, чому вона важлива та що є надз-
вичайно важливим для країни, спро-
бує створити проект, який об’єднає 
структури ООН в Україні, які працю-
ють з  молоддю, та залучить молодих 

людей у структури, що 
приймають рішення; 
 «У деяких країнах 
молодіжні делегати пере-
стали існувати після за-
пуску програми, тому що 
там не було тих, хто го-
товий був брати подаль-
шу відповідальність. Пи-
шаюся, що Україна має 
своїх!» – додає Марія.
 Протягом часу про-
ведення українських мо-
лодіжних делегатів ООН 
презентувала молодіжну 
стратегію «Youth 2030». 
Гасло стратегії: «Працює-
мо з молоддю для молоді».
 «Сьогодні в ООН 
розпочинається нова ера для 
молоді», – зазначив з цього 
приводу Генеральний секре-
тар ООН Антоніу Гуттереш.
 Стратегія визначає 
п’ять пріоритетів:
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   Свято для «малюків» та «ветеранів» факультету 
журналістики, реклами та видавничої справи

 Маленьке свято для пер-
шокурсників та випускників фа-
культету журналістики, реклами 
та видавничої справи пройшло в 
ОНУ імені І. І. Мечникова 15 ли-
стопада. Організаторами були ад-
міністрація деканату та самі сту-
денти факультету. Усі вирішили 
відволіктись від проблем та думок 
про майбутню сесію і гарно про-
вести час великим колективом.
 Студенти із старших курсів
факультету журналістики, рекла-
ми та видавничої справи підго-
тували маленький сюрприз для 
«малюків» та «ветеранів» фа-
культету, підняли всім настрій та

лися), читали новини та потріб-
но було вгадати, які з них прав-
диві , підключивши журналістське 
чуття, запропонували «малюкам» 
складати слова протягом відве-
деного часу, як в шоу «Хто звер-
ху?», також дарували цукерки з 
побажаннями. Студенти з другого 
та третього курсів факультету чи-
тали вірші та давали поради, які 
допомагають їм у навчанні та ро-
блять його простішим. Студентки 
4 курсу спеціальності «видавнича 
справа та редагування» підготува-

Голос ОНУ: хто стане найкращим
вокалістом університету?

 В актовій залі Одеського на-
ціонального університету імені І. І. 
Мечникова 15 листопада пройшов 
півфінал вокального конкурсу. Свою 
майстерність показали 24 музи-
канти.
 Першим на сцену вийшов 
проректор ОНУ Вадим Михайлович
Хмарський, який привітав усіх із 
днем студента й розповів історію 
свята. «Конкурс вокалістів —  най-
рейтинговіша подія в категорії 
дозвілля. Завдяки високому рівню 
виконавців, ті, хто в залі, не пошко-
дують про те, що  приєдналися. 
Члени журі — справжня пісенна 
еліта, нонконформісти, тож оці-
нювання буде прозорим. У фінал 
пройдуть найліпші», — сказав він. 
 До складу журі увійшли: 

• Іван Мічковський — соліст гурту 
«М. Тюссо», переможець пісенно-
го конкурсу в 2016 році, випускник 
ОНУ; 
• Роман Раменев — автор  пісень, ви-
конавець; 
• Наталя Ертнова — генеральний 
продюсер Міжнародного одеського 
фестивалю «Odessa Jazz Fest»; 
• Народний артист України Микола 
Свидюк. 
 Розпочали конкурс предста- 
вники факультету історії та філосо-
фії: Владислав Павлик та Ольга Але-
щенко. У фінал пройшов Владислав.
 Факультет міжнародних 
відносин, політології та соціології 
представляли Єлизавета Єльчєва та 
Артем Лиска.
У фінал пройшов Артем Лиска, його 
виступ прокоментував Микола Сви-
дюк і порекомендував йому «залиши-
ти факультет і піти в консерваторію».
 Далі слово надали ректору
ОНУ Ігорю Миколайовичу Ковалю. 
Він розповів про ввімкнення опа-
лення у всіх корпусах університету 
19 листопада та подякував журі за 
те, що прийшли. Також ректор про-
коментував слова М. Свидюка щодо 
Артема: «Погані поради ви даєте, 
Микола Іванович. Наші студенти 
надзвичайно талановиті, ми нізащо 

не відпустимо їх в консерваторію».
 Факультет журналістики, ре-
клами та видавничої справи предста-
вили Аліна Кучук та Вероніка Джо-
га. В фінал пройшла Аліна: «Дуже 
рада, що в перший же рік навчання 
маю можливість брати участь в 
такому конкурсі, з такими талано-
витими людьми. Я звісно хвилюва-
лась, але я знала на що йду, тому на-
полегливо готувалась. Коли я вийшла 
на сцену, отримала море задоволен-
ня. З нетерпінням чекаю фіналу», 
— ділиться враженнями фіналістка.
 Завершили концерт пред-
ставники біологічного факуль-
тету: Віктор Назаренко та пере-
можниця вокального конкурсу 
минулого року Анна Макаркіна.
 Аби оголосити результати 
до мікрофону запросили члена журі 
Романа Раменева: «Хочу повідоми-
ти те, що нам дали право обрати 
ще трьох людей, які зможуть взя-
ти участь у фіналі. По-перше, ми 
беремо в фінал обох представників 
біологічного факультету. По-дру-
ге, право виступати в фіналі та-
кож надається Марії Гайдаржи з 
факультету романо-германської 
філології та Єлизаветі Єльчевій 
з факультету міжнародних від-
носин, політології та соціології». 

 Тож за результатами прослу-
ховування, у фіналі виступатимуть 
15 студентів. 
Окрім співу, на концерті можна було 
побачити й танці: в гості завіта-
ли колектив сучасного танцю «Лі-
берті» та  колектив народного танцю 
«УніверДенс». 
 «Концерт мені дуже сподо-
бався, організація була на вищому 
рівні. Ведучий дуже крутий. Клас-
но виступили представники мате-
матичного факультету, особливо 
неймовірно харизматичний хлопець 
з піснею Майкла Джексона. Подіб-
ні конкурси об’єднують студентів 
у стінах одного вишу. Я б сама із 
задоволенням узяла участь у чомусь 
подібному. Правда було дещо холод-
но, але ж ректор пообіцяв увімкну-
ти опалення з понеділка», — проко-
ментувала студентка першого курсу 
факультету журналістики, реклами 
та видавничої справи Іванна Кара-
бажак.
 Нагадаємо, що фінал во-
кального конкурсу відбудеться 20 
грудня в актовій залі Одеського на-
ціонального університету імені І. І. 
Мечникова.

Леонід Можегов
Фото: Валерія Мазур

показали, що університет  — це не 
тільки залікові книжки, іспити та 
сесія, а й веселе проведення часу.
 Вступні слова сказала Оле-
на Андріївна Іванова  — декан  фа-
культету, професор, доктор наук із 
соціальних комунікацій. Вона поба-
жала легкого навчання першокурс-
никам і продуктивного подальшого 
шляху вже за межами університету.
 Адміністрація деканату 
та студенти факультету журналі-
стики, реклами та видавничої 
справи підготували кумедні кон-
курси, де приміряли на першо-
курсників ролі із « Вінні Пуха», 
(з якими вони добре впора-

ли відео, на якому першокурсники 
відповідали на питання зі шкільної 
програми, а також на питання, що 
стосуються майбутньої професії.
 Без уваги не залишилися й 
випускники  — студенти  другого 
курсу магістратури. Першокурсни-
ки подарували їм кульки з побажан-
нями. В аудиторії відчувалася весе-
ла, дружня, згуртована атмосфера. 
Такі урочистості завжди зближують 
і їх потрібно влаштовувати частіше.

Ніколь Радзіховська
Фото: Сергій Азєєв
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В’ячеслав Никифоров з гумором та всерйоз про свою професію
 Почесний працівник куль-
тури України та медіа-експерт 
Никифоров В’ячеслав Михайло-
вич, який є творцем та редак-
тором одеських газет «Право-
захисник Одещини», «Человек 
и здоровье», «Батьківщина», 
«Политический совет». Остан-
ній — журнал, який видавався 
при громадській раді управління 
внутрішньої політики Одеської 
міськради. Журналіст розповів 
про свій творчий шлях, недоліки 
сучасних медіа, та дав корисні 
поради майбутнім журналістам.
 — Коли Ви зрозуміли, що 
хочете бути журналістом? Чим 
був умотивований такий вибір?
 — Шлях до журналістики у 
мене почався трохи з іншої сторони, 
не так як в інших людей, які став-
лять собі за мету стати журналістом. 
Пройшовши армію, я отримав гро-
мадську роботу паралельно з нав-
чанням. Громадська робота — це 
робота з текстами та людьми. Жур-
налісти зараз працюють із текстами, 
а коли ми спілкуємося між собою, 
виходять ті ж самі тексти. Тобто, 
громадська робота була раніше, ніж 
журналістика Саме завдяки їй я по-
чав писати статті, доповіді, анотації 
тощо. Тоді я ще не думав про жур-
налістику взагалі, бобув зайнятий 
роботою. Я керував ідеологічним 
оформленням Малиновського райо-
ну Одеси. Під моїм контролем була 
група художників, звісно, потім уся 
моя робота погоджувалася з рай-
комами. Можливо, саме ця робота 
могла би привести мене до журналі-
стики, але я пішов іншим шляхом.
 — Чи маєте Ви фахову 
освіту журналіста?
 — Ні, я хотів серйозно займа-
тися дизайном. З дитинства я вчив-
ся в двох школах. Потім я закінчив 
училище й отримав художню освіту. 
Через деякий час зацікавився ди-
зайном і отримав технічну освіту. 
Не закінчував факультету журналі-
стики, бо не мав можливості. Я вив-
чав технології видавництва, радіо 
та телебачення. На жаль, тоді ще 
не було інтернету. Вмене було бага-
то друзів, які працювали на одесь-
кому заводі «Поліграфмаш». Вони 
навчали мене видавничої справи.
 — На якій роботі Ви працю-
вали/працюєте? І де найбільше по-
доба лось/подобається?
 — Про це не можна сказати 
однозначно. Робота змінювалася з 
часом. Я вдячний своїм вчителям, 
які навчили мене вчитися все жит-
тя. Не можна отримати диплом і 
вважати, що ти вже спеціаліст, осо-
бливо це стосується творчих про-
фесій. Якщо ти не прагнеш вчитися 

все життя, то ти вже не журналіст. Я 
пройшов усі етапи: від створення 
проектів до розробки макетів. Мені 
доводилося працювати заступни-
комредактора газети, а, з часом, і 
головним редактором.
 — Вам більше подобається 
теле-, радіо-, інтернет-журналі-
стика чи видавнича справа? Чому?
 — Я поважаю будь-яку жур-
налістику, якщо вона професій- 

на. Кожен вид журналістики має 
свої якості. Друковані видання 
довго зберігаються. Ми можемо 
їх відчувати на дотик і дивитися 
в будь-який час. Саме тому в жі-
ночих журналах використовують 
аромати косметичних засобів. Бо 
чим більше задіяно інформаційних 
каналів, тим краще. А радіо й теле-
бачення — ти почув і, з часом, за-
був, або взагалі пропустив випуск.
 — Які недоліки Ви бачи-
те в одеській журналістиці?
 — З друкованими видання-
ми — напружена ситуація. Їх наче 
й багато різних є, але читати нічо-
го. Більшість підкорилися догмі, 
що друковані видання вимруть. 
Можливо, як у фільмі «Москва 
сльозам не вірить», де відомий кі-
нооператор бив себе в груди та ка-
зав, що через двадцять років газет 
та театрів не буде, буде лише еле-
бачення. Але він був не правий.  
 І н т е р н е т - ж у р н а л і с т и -
ка має багато помилок у тек-
стах. Інколи неприємно че-
рез неправильно використані 
мовні звороти. Складається таке

враження, ніби автори не вчилися в 
школі взагалі. Або ж ситуація, коли 
всі посилено вивчають іноземні 
мови. Це дуже добре, але наші ре-
чення страждають все головне в 
кінці. Тому в інтернет-виданнях 
повинен існувати літературний ре-
дактор. Зараз на телебаченні май-
же прибрали літературних ре-
дакторів, через що ведучі роблять 
багато помилок, особливо в наголо-

сах. Тому ми втрачаємо зміст того, 
що хочуть до нас донести. Зараз 
більше звертають увагу на гарну 
зовнішність, а не на професійність
 — Які ситуації Вам найбіль-
ше запам’яталися під час роботи 
журналістом..
— Коли я брав інтерв`ю в Анатолія 
Ворохаєва. Ця людина багато пра-
цює й у неї немає часу на прості 
балачки. Перед зустріччю я дізна-
вся про Анатолія  більше. Для того, 
щоб взяти інтерв`ю, потрібно було 
налаштувати людину на довіру. Я 
знайшов вихід, узяв з собою два 
диктофони. Коли я розкладав при-
строї Анатолій не міг зрозуміти, 
навіщо їх так багато. Саме з цього 
розпочалася наша бесіда. Людина 
краще буде почуватися, коли бачи-
тиме не блокнот з ручкою, а вашу 
зацікавленність під час розмови, 
тож, краще користуватися дикто-
фоном. Чому мені запам’яталося це 
інтерв`ю — бо воно мало йти лише 
запланованих п`ятнадцять хвилин, 
а тривало майже годину. Щоб за-
воювати довіру співрозмовника, я 
також попередив, що написаний 

варіант перед друком я дам йому 
на узгодження. Саме тому він від-
чував себе впевнено. Нажаль, за-
раз мало журналістів роблять так. 
Частіше пишуть «отсебятину», бо 
вони так зрозуміли, через що газет-
ні матеріали страждають.
 — Що найголовніше для 
професійного журналіста?  
 — Він повинен вміти писати 
так, аби людина могла читати думку 
між рядків. Саме цим відрізнялися 
великі журналісти. Вони писали 
так, щоб не заборонила цензура та 
пропустила матеріал, а читач зміг 
зрозуміти, що автор хотів передати.  
 — Про що Вам подо-
бається писати найбільше? 
 — Є вузькоспрямовані жур-
налісти, а також ті, що пишуть 
про все. Я перебуваю посередині. 
Мені найбільше подобаються 
матеріали, де є думка, аналіти-
ка й матеріал повинен бути ве-
селим, бо ми живемо в Одесі. В 
своїх працях я часто використо-
вую мову, яку я чув у дитинстві на 
Молдаванці та під час навчання. 
 — Хто або що Вас 
надихає на творчість? 
 — Мене надихає здоро-
вий егоїзм. Для мене немає по-
няття «писати в стіл». Я пиша-
юся тим, що мене, можливо, і 
не так добре знають, але мій 
матеріал подобається читачам. 
 — Що Ви можете поба-
жати студентам-журналістам 
Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова? 
 — Школа закінчила-
ся, ви прийшли вчитися. На-
вчіться дізнаватися від викла-
дача більше, ніж у програмі. 
 Ви повинні бути не диплом-
никами, а фахівцями. На роботу 
беруть людину, яка вміє працюва-
ти та має гарні знання. Пам’ятай-
те: керівництво може забрати у вас 
робоче місце, комп’ютер, блок-
нот із ручкою; єдине, чого воно 
не може забрати — ваших знань.  
 Журналіст — це творча 
професія. Вам необхідно вчити-
ся все життя, бо з часом усе змі-
нюється. Ви повинні бачити те, 
чого не бачить звичайна людина. 
 Живіть весело, я теж був 
студентом та здавав сесію. Це зо-
лоті роки, які ви довго пам’яти-
мете. Раціонально використовуй-
те час на веселощі та навчання. 
 Намагайтеся з першо-
го курсу зрозуміти, про що вам 
подобається писати й найлегше 
вдається. Ви повинні бути «як 
риба у воді» в своїй професії.

Анна Стебловська
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 Презентація дебютної збір-
ки «Таки є про що подумати» одесь-
кого поета Ігоря Гершуна відбулася 
18 листопада у «Теплі». На вечорі 
митець прочитав дещо з власної 
творчості, поділився історіями 
створення кожного вірша. Крім 
цього, присутні могли насолоди-
тися виступами талановитих 
музик гурту Luft Mensch та про-
никливим вокалом Аліни Шевчен-
ко. Ми вирішили поспілкуватися 
з Ігорем особисто, щоб дізнатися 
всі подробиці його творчого шляху.
 Розкажіть про збірку. Скіль-
ки часу накопичували матеріал?
 — Два  роки. Це тривало ці-
лих два роки. Вірші були з різних 
часів, але саме цей період я поклав 
на зародження моєї книги. Вона 
мала вийти ще два роки тому, але 
за певних обставин цього не відбу-
лося. Як я хотів зробити на початку, 
збірка мала складатися з російських 
та українських віршів. Але далі я 
точно вирішив, що хочу опубліку-
вати книгу з суто україномовною 
поезією. Втілити задум було важ-
ко, бо спочатку не було натхнення
 Тож, що надихнуло Вас у 
той час?
 — В  моєму житті з’явилася 
муза. Людина. Ситуація може вида-
тися безглуздою та кумедною, проте 
її відмова на мої почуття посприяла 
тому, що я почав знову творити. Піс-
ля цього я почав писати щодня, на-
віть по декілька віршів.  Я не можу 
сказати, що мене надихнуло нещас-
ливе кохання, це була здебільшого 
сама людина і той поштовх, що вона 
дала. Я не міг зрозуміти, як це може 
бути, я був збентежений. На той час 
мій психологічний стан погіршу-
вався, тому я не бачив перспектив. 
Мені здавалося, що нічого не вхо-
дить ні в особистому, ні в творчому. 
Зустрівши цю людину, з’явилася 
надія, а дівоча відмова остаточно 
пробудила мене та змусила діяти. 
Також, не можна не згадати тих лю-
дей, про яких я пишу. Вони мене 
дуже надихають. Це все були історії. 
Здебільшого реальні. Це все люди, 
яких я особисто зустрічав на своєму 
шляху. Вони і є моїм натхненням.
 Чи знають Ваші герої, що 
Ви написали саме про них? Чи 
впізнають себе?
 — Більшість  не знає. Є такі, 
що здогадалися, проте просили ні 
в якому разі не згадувати їх імена 
публічно. Можливо, тому, що поба-
чили себе не з найліпшого боку. Я 
не сказав їм прямо, проте вони все 
зрозуміли, прочитавши про себе. 
Наприклад, була в мене ситуація з 
віршем «Ми народились не для того, 
щоб померти». Його герой ― мій 
знайомий. Він одразу себе впізнав 
та телефонував мені о другій годині 
ночі, щоб поділитися враженнями. 
Сказав, ніколи не згадувати, що вірш 
саме про нього. Взагалі, йому сподо-
балося. Проте, напевне, соромно, що 

там він постає не з кращого ракурсу.
 Нам відомо, що Ви ба-
гато подорожували Украї-
ною з концертами. В якому 
місті зустрічали найбільш теп-
ло та радісно, де сподобалося?
 — Всі  чудові. Особливо, 
коли їздили з «Одеським квартир-
ником» з Дніпра до Запоріжжя. Було 
небагато людей, проте дуже цікаво. 
Кожногоразу, коли виходиш на сце-
ну, бентежить, якщо світло розділяє 
мене з глядачами. Така собі, світлова 
завіса. Мені завждихочеться розмов-
ляти з людьми, дивитися їм в очі. 
Хоча б відчувати їх настрій та реак-
цію. Коли дивишся в очі людині, ти 
обмінюєшся з нею енергією і тим, 
що прагнеш сказати. Тому майже 
кожен зал був теплим та цікавим. 
Завжди ставалося щось цікавеньке.
 Що, наприклад? Які казуси 
траплялися з Вами під час гастролей?

продавці, кондуктори, звичайна 
молодь. Дуже мало є віршів саме 
про таку категорію громадян. Мені 
більш за все хотілося розповісти 
про них. Я хочу, щоб мої читачіпро 
щось почали думати. Тому моя збір-
ка має назву «Таки є про що поду-
мати». Прагну, щоб людина, яка від-
криває книгу, просто думала. Хтось 
про вірш, хтось про проблематику.
 Помріймо. Уявіть, що кож-
на людина в світі прочитала Ваші 
вірші, подумала та зробила саме 
ті висновки, які Ви хочете. Ваша 
місія на цьому завершиться чи Ви 
знайдете нові теми для творчості?
 — Завжди  є потік людей, кож-
ного разу приходить до мене хтось 
новий. Всі, звичайно ж, не зміняться, 
бозіграють свою роль індивідуаль-
ні фактори в кожному. Це ідеалізм, 
проте я хочу, щоб моя аудиторія 
думала. Як не змінювався би світ, 

Ігор Гершун: «Поети наберуться сил, натхнення і знову підуть у бій!»

люди повинні приходити до певної
 Приблизно два останні 
роки в Одесі споглядається твор-
чий занепад. Дуже мало влашто-
вується заходів, де талановита 
молодь могла б реалізуватися. Два 
роки тому в нас був «Клуб поетів 
Чорноморки» , а після пожежі у бу-
дівлі, де клуб збирався, все зник-
ло. Проте творчих людей в місті не 
поменшало. Як Ви вважаєте, де всі 
вони, та як поліпшити ситуацію?
 — Я  теж багато про це за-
мислювався. Поки не зустрів Марію 
Гагауз та «Одеський квартирник». Я 
можу сказати, що зараз цей творчий 
рух відновлюється. Його відроджу-
юсь. З’явилась нова можливість, 
майданчик для виступів. Кожно-
го разу я бачу нові обличчя, їх по-
тік неможливо зупинити. Творчих 
людей в Одесі дуже багато. Щодо 
тих, з ким ми починали. Вони та-
кож десь виступають, можливо 
зараз це не так помітно. Дехто та-
кож приєднався до нашого «квар-
тирника». Розвиток йде, нічого не 
стоїть на місці. Змінюється фор-
мат. Дійсно, зараз затишшя. Проте

всьому свій час. Поети наберуться 
сил, натхнення і знову підуть у бій.
 Ви вже казали, що Ваша 
збірка видана суто українською 
мовою. Як Ви вважаєте, наскіль-
ки це важливо сьогодні саме для 
нашого міста писати, читати рід-
ною мовою?
 — Зараз  українська 
мова важлива всюди: і в Одесі, 
і на Донбасі, і у Запоріжжі.
Колись мені казали, що це політич-
ні питання. Моя відповідь: ні. Я ко-
хаю свою Батьківщину. У свій час 
я мав можливість переїхати з Украї-
ни, проте я відмовився. Я не люблю 
політики, треба розділяти державну 
структуру та рідний край. Я можу 
ненавидіти все, що зараз коїться, 
проте я завжди любитиму цю зем-
лю. Так, я розмовляю російською в 
повсякденному житті. Це мій осо-
бистий вибір, тому що я поки не 
навчився чистій українській  мові. 
А перекручувати таку чудову мову 
своїми помилками не хочу. Писати, 
хай з перекладачем, набагато легше, 
ніж розмовляти. Зараз я пишу вірші 
тільки українською, а що буде з мої-
ми попередніми російськомовними 
творами поки не знаю. Можливо, 
наступна збірка буде двомовною.
 Чи є плани на майбутнє, 
можливо, нова збірка?
 — Кожного  дня з’являють-
ся нові вірші. Завжди щось пишу. 
Здебільшого на суспільні теми, 
буває й лірику. Зараз працюю над 
прозою. В мене вже є цикл віршів 
про двірника Митю. Це реальна лю-
дина, вже покійна. Це був джерело 
афоризмів, мудрий та досвідчений 
чоловік. До нього зверталися за по-
радою як місцеві бізнесмени, так і 
«жінки легкої поведінки». Це люди-
на, що хотіла стати двірником ще з 
дитинства і бачила своє життя тільки 
у цьому. Хоча він багато мандрував, 
навіть за кордон. Хочу опублікува-
ти про нього цілу книгу. Не знаю
поки, що це буде, якого обсягу. Я 
знав його досить недовго, але за 
цей час він розповів мені дуже 
багато. Хочу, щоб люди про ньо-
го дізналися, щоб пам’ятали про 
тих, хто створює для нас чистоту.
 Це новий етап твоєї твор-
чості або продовження старого?
 — Це  відголос старого, 
проте я намагаюся його модер-
нізувати. Здебільшого ― від-
мовитися від наївності. Це буде 
серйозніша поезія, більш глибо-
ка. Нова збірка обов’язкова буде 
більш насиченою та дорослою. 
Це все одно буде про людей, жит-
тя, можливо навіть про кохання.

Анастасія Бойко

 — Казусів  було багато. З 
останнього ― у Дніпрі. Ми висту-
пали в арт-хостелі. Тобто, примі-
щення для читань було в тій самій 
будівлі, де ми зупинилися. Кімната 
та сцена були розміщені недалеко 
одна від одної. Крім нас, звичайно, 
в той момент в хостелі жили й інші 
люди. Казус полягав в тому, що пря-
мо посеред виступу, якийсь чоловік 
вийшов зі свого номеру, пройшов 
повз нашу сцену у вбиральню, а 
потім у халаті після душу приєдна-
вся до зали! Це було так по-буден-
ному та по-домашньому. Саме це я 
люблю, справжній «квартирник» 
вийшов. Хтось ходив, займався 
своїми справами, їв, а ми читали.
 Кожна творча людина має, 
що сказати суспільству. Яка Ваша 
місія, що Ви прагнете донести?
 — Ще  чотири роки тому, або 
навіть більше, я вирішив, що буду 
писати про людей. Не про почуття 
або власні емоції, а саме про середо-
вище життя звичайних людей, цьо-
го прошарку. Вони лише видають-
ся простими людьми, ми можемо 
їх навіть не помічати. Це двірники
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Маркетинг чи ожиріння?

 Літо вже давно закін-
чилось і зима не за гора-
ми, тому сезон «Схуднути 
до Нового Року» відкритий.
 Кожній дівчині/жінці хо-
четься виглядати ефектно, а ще й 
на свята одягнути сукню і здивува-
ти всіх своєю фігурою. Зайва вага 
– це не тільки ожиріння, але й не-
безпека для здоров’я і тих захво-
рювань, до яких вона може призве-
сти. Тому треба худнути з розумом.
Як привести своє тіло у форму?

 В інтернеті існує безліч по-
рад, наприклад: низькокалорійні 
дієти, пігулки, чаї для схуднення 
і т.д. Піддаючись таким експери-
ментам, ми наражаємо своє здо-
ров‘я на небезпеку. Найгіршим 
пунктом у дотриманні таких дієт 
є те, що відмовляючи собі в їжі, у 
нас виникає відчуття, що ми поз-
бавлені всього. Саме це призводить 
до того, що вкотре зриваємось та 
шукаємо розраду в шкідливій їжі.
Що ж потрібно робити, щоб схуд-
нути й при цьому не нашкодити 

своєму здоров’ю ?
 Євген Рублевський, сер-
тифікований інструктор Академії 
Фітнесу України, 3 листопада 
провів лекцію «Міфи харчування», 
де дав кілька порад. Отож, що ха-
рактерне для того щоб схуднути? 
 Більше 80% успіху за-
лежить від їжі, яку ми спо-
живаємо. Якщо дотриму

ватись збалансованого харчуван-
ня, то можна з легкістю схуднути. 
Завдяки раціону день буде проходи-
ти легко. Споживайте овочі, які не 
містять крохмалю, фрукти з низь-
ким вмістом цукру, білки, корисні 
жири. Але пам’ятайте, що навіть 
корисним не варто зловживати. 
 «Багато людей досі вірять у 
те, що жир шкідливий, а знежирені 
продукти допомагають худнути. Але 
ніхто не задумувався, що це лише 
маркетинговий хід. Жир – базовий 
елемент нашого харчування, але по-
збутися його нам внушили вироб-
ники цукру», – розповідає лектор. 
 Ще на початку ХХ століт-
тя лікарі в Америці почали фік-
сувати велике зростання серце-
во-судинних захворювань. І коли 
в 1955 році інфаркт пережив 
Девід Ейзенхауер, 34-й Прези-
дент США, це мобілізувало всю 
країну. Причиною захворювання 
почали займатися вчені та лікарі. 
 На той час Енсела Кіс був 
настільки популярним вченим, що 
встиг побувати на обкладинці жур-
налу Таймс. У свою чергу він вва-
жав, що в хворобах серця винен жир, 
який спричинив ожиріння. Кіс був 
переконаний  у цьому до такої міри, 
що ігнорував дані, які не влашто-
вували його. Вчений твердив, що 
ожиріння походить від жиру. І ніко-
го це не обурило крім одного менш

популярного вченого, а саме Джо-
натана Юткіна, який дослідним 
шляхом довів, що ожиріння похо-
дить від цукру (вуглеводів). Таким 
чином, якщо їсти більше цукру ніж 
може засвоїти й переробити печін-
ка, надлишки відкладаються у ви-
гляді жирових відкладень. Працю 
Юткіна вчені висміяли, називали 
безглуздими й такими, що не мають 
ніяких наукових доказів. Кіса під-
тримала вся цукрова промисловість 
країни й у цілому великі компанії 
світу, тому що заяви Юткіна ста-
вили під удар продажі й заробітки 
грошей. І коли в 1972 році Юткін 
публічно виступив проти цукру 
вдруге, індустрія його висміяла, 
назвавши фантазером. У свою чер-
гу було запущено безліч продуктів 
високим вмістом цукру, але без 
жиру. Така маркетингова тех-
ніка використовується донині. 
 Простим прикладом можна 
назвати знежирений сир, йогурт, фіт-
нес-ковбасу. Ну, а коли стало більш 
відомо про реальну шкоду цукру, по-
чали використовувати цукрозамін-
ники, які несли ще більшої шкоди 
здоров’ю. Хоча виробники вказува-
ли на обгортці « без  вмісту цукру». 
Як відомо, цукор шкодить людині 
дуже сильно, а зайва вага є побіч-
ним ефектом його дії. Для зменшен-
ня ризику можливих захворювань 
(хвороб серцево-судинної систе-

ми, цукрового діабету, гіпертонії 
та ін. ) необхідно споживати соло-
дощі розумно та бути активними 
протягом дня. До речі, ВООЗ ре-
комендує обмежити споживання 
вільного цукру до 10% від загаль-
ної кількості спожитих калорій.
 На лекції  розглянули си-
туацію з яблуком. Середня вага 
фрукта 150-200 грам, в залеж-
ності від сорту. Це означає, що 
одне яблуко містить 75-150 ка-
лорій. Начебто не так багато, але 
за рік (це 365 днів) ми отримуємо 
27350-36500 калорій. Нагадає-
мо, що один грам жиру дорівнює 
дев’яти калоріям. Тобто, за рік, 
якщо ми перевищили денну нор-
му на 75-100 калорій, то отримає-
мо 3-4 кг зайвої ваги. Аби розра-
хувати свою денну норму калорій 
Євген радить звернутися до фор-
мули Харрисона-Бенедикта, Тома 
Венуто чи Маффина-Джеора. 
 «Якщо немає проблем зі 
здоров’ям, то все залежить від су-
ворого підрахунку калорій. Голов-
не – це збалансоване харчування, 
висока активність, яка не буде йти 
всупереч зі здоров‘ям та самопо-
чуттям. Здоров‘я є абсолютним за-
ручником здорового харчування», 
— зазначив Євгеній Рублевський.

Юлія Виноградова

Як скласти сесію?
 Нерви, недосипання, 
тремтячий голос, безліч ма-
теріалу, який необхідно вив-
чити – так студенти харак-
теризують період, коли триває 
сесія. Дарма. Студенти з усіх 
куточків України поділилися 
найдієвішими методами, які до-
поможуть з легкістю скласти 
всі  іспити відмінно, побороти 
страх та набути впевненості.
Валерія Кучеренко, 19 років, сту-
дентка КПІ імені І.І. Сікорського
• Вчись протягом семестру.
Під час підготовки до практичних 
занять та семінарів мозгова систе-
ма автоматично відкладає матеріал, 
тому перед іспитом залишається 
лише повторити його.

Дарина Дмитрик, 18 років, сту-
дентка МГУ

• Пиши шпаргалки.
Напевно ви подумали, що мова піде 
про списування? Ні. Інформація 
краще відкладається в пам’яті, коли 
ми розписуємо її тезисно, непоспі-
хом. Також можна законспектувати 
матеріал у формі малюнків. 
Пам’ятай: робити це все слід тіль-
ки вручну!
Марк Терешин, 20 років, студент 

ХНУ імені В.Н. Каразіна
• Готуйся до екзамену хоча б за 2 

 тижні.
Ніколи не плануй вчити все в остан-
ню ніч — не вийде. Через відсут-
ність достатньої кількості енергії ви 
будете припускати безглузді помил-
ки. Перед іспитом не слід давати ве-
ликі навантаження на мозок: читати 
велику кількість літератури. Свої 
біоритми треба використовувати на 
благо: під час підйому сил — вчити, 
а коли активність йде на спад —  по-
вторювати пройдене. 

Гайдук Катерина, 19 років, сту-
дентка КНУКІМ

• Викладач – ваш кращий товариш.
Я завжди боялась усних іспитів, 
хоча і знала весь матеріал. Викла-

дач бачить в очах страх, звідси вис-
новок боїться – напевно не вивчив. 
Побороти страх та невпевненість 
мені допоміг метод «Викладач – 
твій друг». Уявляй ніби ти прийшов 
до свого товариша просто погово-
рити, розповісти, що ти знаєш. 

Вікторія Гапчук, 19 років, сту-
дентка ОНУ імені І.І. Мечнікова

• Предмет, який додає впевненості.
Знання та псалом 90-й допомагають 

мені вдало складати іспити. А 
взагалі, завжди маю при собі мо-
литвослов.
Поради психолога Анни Кушне-

рук:

• Твої бали не мають глобального 
впливу на тебе, твою майбутню ро-
боту, тому не загострюй на цьому 
всю свою увагу.
• Використовуй метод «творчої ві-
зуалізації». Твоя мета: перед сном 
уявляти, що ти склав на високий бал 
іспит, що тобі дісталися саме ті за-
питання, на які ти знаєш відповідь. 
Цей метод чудово знімає стрес.
Немає нічого неможливого в житті. 

• Це лише іспит – перевірка того, 
що ти вивчив протягом семестру, 
тому будь впевненим у собі та своїх 
можливостях.

Дар’я Гіцман
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Фура смерті або як овець до Туреччини 
експортували

 Уже більш як місяць не сти-
хає скандал навколо овець, яких го-
тували на експорт до Туреччини. 
Коли покупець відмовився плати-
ти за живий товар, овець залиши-
ли на території термінала Чорно-
морського Морського порту. Так, 
вівці більш як два тижні пробули 
в закритій фурі без їжі та води. 
Тварин не випускали, спираючись 
на заяву представників ветери-
нарної служби, що худобу необ

рного контролю вирішила відпра-
вити овець до Ветсанзаводу на 
утилізацію. Тим часом, з 316 овець 
57 уже загинули. Живих та мерт-
вих, вагітних та мертвонароджених 
овець повезли до Тульчину. За ними 
слідувала група активістів, які пе-
решкоджали повній утилізації всіх 
овець. Доля тварин залишилась у ру-
ках волонтерів, які домоглися від чи-
новників того, щоб тварин відокре-
мили, а не утилізували всіх підряд. 

іде. Й ось такий пар стояв від 
цих туш. І був дуже різкий запах, 
і ми відтягували їх — намагались 
привести до тями. У результаті 
деякі з них, навіть будучи жи-
вими, коли ми їх витягали, вже 
лежачи на траві, помирали» .
 Виживших овець чекав хе-
пі-енд. Завдяки наполегливості 
волонтерів, тварин відправили на 
еко-ферму в селище Нерубайсь-
ке на карантинну зону. Громадська

Чи отримає хтось покарання за зну-
щання та вбивство сотні тварин? 
Питання риторичне, незважаючи 
на те, що ще в минулому році на-
був чинності закон про посилення 
кримінальної відповідальності за 
жорстоке поводження з тваринами. 
Відповідно до ухваленого закону, а 
саме згідно 299 статті Криміналь-
ного  кодексу України, жорстоке 
поводження визначається як зну-
щання над тваринами, що завдало

хідно знищити, тому що 
є можливість, що за час 
перебування в Туреччині 
вона могла заразитися 
інфекційними хвороба-
ми, а довідок, які інфор-
мують про стан здоров’я 
тварини немає. Не див-
лячись на те, що твари-
ни навіть не ступали на 
турецьку землю, отже 
ніяк не могли підхопити 
якісь хвороби. Але якщо 
так, навіть якщо був 
ризик, чому тварин не 
помістили на карантин 
з їжею та водою, чому не 
облаштували для тва-
рин умови для тимча-
сового перебування? Чи 
не гуманно було б одразу 
після прибуття овець у 
порт перевірити, чи всі 
вони здорові, провести 
лабораторні досліджен-
ня на виявлення мож-
ливих інфекцій? Але для 
чиновників ці вівці стали 
звичайним вантажем.
 Люди, які дізнали-
ся про «заручників» Мор-
ського термінала, прихо-
дили до порту аби хоча б 
погодувати тварин. 29 жо-
втня під стінами Одесь-
кої обласної прокуратури 
пройшла акція за покаран-
ня винних у знущанні над 
тваринами. Учасники ви-
магали прозорого розслі-
дування вчиненого злочи-
ну стосовно трьох сотень 
овець, яких морили голо-
дом у закритих контей-
нерах. Учасник акції на 
підтримку заблокованих

їм фізичних страждань, 
тілесних ушкоджень, 
каліцтва або призвело до 
загибелі. Також, у законі 
йдеться про залишення 
домашніх і сільського-
сподарських тварин на-
призволяще, у тому числі 
порушення правил утри-
мання тварин. За такі зло-
чини карають позбавлен-
ням волі від 6 місяців до 
3 років. Як наразі відомо, 
за результатами служ-
бового розслідування 
Держпродспоживслужби 
по врятованим із порту 
Чорноморська вівцям, 
до дисциплінарної від-
повідальності притяг-
нуто посадових осіб 
Держпродспоживслуж-
би в Дніпропетровсь-
кій області, начальника 
прикордонного інспек-
ційного посту № 9 
Одеської регіональної 
служби державного ве-
теринарно-санітарного 
контролю та нагляду на 
державному кордоні та 
транспорті. Окрім цьо-
го, керівництво повинно 
надати письмове пояс-
нення щодо цієї ситуації.
 • такий вираз: 
«Як людина ставить-
ся до тварин, так вона 
ставиться і до людей». 
Якщо в країні таке бай-
дуже ставлення владних 
структур до тварин, чи 
можна тоді говорити про 
«людське» поводжен-
ня з громадянами, про 
захист, про підтримку?

овець Андрій Грушецький, як і інші 
учасники акції, наполягав: «Ви-
магаємо , як мінімум, нормального 
ставлення до тварин, які знахо-
дяться на території митниці. На-
віть якщо існують якісь проблеми з 
документами, треба створити умо-
ви, щоб тварини не гинули через бю-
рократію та людську жадібність» .
 Через декілька тижнів дер-
жавна служба ветеринарно-санітар-

По дорозі до заводу загинуло ще 
37 тварин. Що відбувалося по 
приїзду до Тульчину розповів 
представник ГО «Національний 
корпус» Емін Шахмалієв: «Коли  
приїхали до Тульчина, нас зустрі-
ли й розпочався вже процес відбо-
ру. Дуже-дуже не для слабкодухих. 
Коли ми стояли й викидали туші… 
Знаєте, це ніби коли холодно, а ти 
виходиш після бані й у тебе пар

організація «Animal -SOS-Odessa» 
на своїй сторінці у Facebook, 
повідомила: «Після  закінчення 
терміну карантину буде виріше-
но питання про передачу овець 
в реабілітаційні центри й при-
тулки, обрані волонтерами» .
 Завдяки активістам ця си-
туація набула розголосу. Але 
скільки таких історій було за-
мовчено та не оприлюднено?

Заспокоює лише думка про те, що є 
люди, котрим не все одно — ті, хто 
має свою позицію, хто готовий її за-
хищати, хто не пройде повз неспра-
ведливості та не живе за принципом 
«моя хата скраю».

Ірина Кейдалюк
Фото: UAnimals
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Натхнення, «мопси» ми і дедлайн: 

сповідь «акул» пера — «кількам» читати!  
 Кожен четвер на нашому фа-
культеті — це великий промисел Бо-
жий, надісланий з небесної канцелярії 
на ел. пошту нашого Деканату. Там, 
в старому корпусі ОНУ на 3-му повер-
сі, постановили: «Зробити 4-м днем 
в розкладі майбутніх ораторів, керів-
ників медіахолдингів, ведучих, жур-
налістів (поки що просто студентів) 
лише одну пару!». На початку Дека-
нат створив межу: 18.40 і 17.10. І ска-
зав Деканат: та не всидять вони так 
щодня аж до ночі, дамо їм найважливі-
шу пару. І нарік їй ім’я «журналістсь-
ка майстерність». І побачив студент 
четвер, і зрозумів, що то добре. І відвів 
собі в розкладі день той на всяку ну-
жду: для досипання, для підробітку, 
хтось — для побачень, а ми — на ви-
читку в газетку і всяку халепку. І на-
звав студент четвер «халявою», а інші 
дні «тлєнними». І була журналістська 
майстерність — у грішників дві пари, 
у праведників одна: день четвертий. 
 Так ось, одного разу, після як за-

ликами, фотозоною і купою людей.
 —  Хто є спонсорами цього всьо-
го? —  питає Юля.
 Милий хлопчик з 2 курсу «між-
народників»:
 —  Ми є спонсорами. Це ініціа-
тива факультету міжнародних відносин, 
політології та соціології.
 —  Так куди підуть гроші?
 —  На організацію концерту до 
Дня факультету. 
 —  Ви будете запрошувати ар-
тистів? Винник буде?
 —  Ахах, ні, будемо самі брати 
участь. 
 —  А що Ви співаєте? «Шаль-
ную імпєратріцу» зможете? 
 —  За гроші все заспіваємо 
(сміється). 
 —  Деканат бере в цьому участь/
благословляє? 
 —  Він дав добро і підтримує нас 
морально.
 Після діалогу нам порекоменду-
вали підійти до Олі в червоних сережках

помоги Сергія Володимировича — піс-
ля 30-хвилинного нон-стопу «прицілів», 
«клацань» і десятка невдалих кадрів 
ми повернулися у 114-у, визнавши себе 
чайниками, попросили про допомогу.
 Коли ми в 3-е зайшли до 114-
ї, уже з розчарованими і пониклими 
фізіономіями, першою, кого ми побачи-
ли була Ірина Віталіївна (Мацишина).
 — Ну що? Кажіть! Розбили, 
так?! — сказала вона і як мені здалося 
подумала: «ех, журналюги-журналюги... 
Довір їм національний медіапростір, 
коли фотоапарата не можна довірити».
 — Тю. Слава Богу, ми про-
сто не розбираємося в налаштуваннях, 
а з «фотіком» все гаразд, — зітхну-
ли ми. Найбільша «відзнака» на жур-
факі, яка точно закріпить Вас (майбут-
ні і вже студенти нашого факультету) 
в історії — це «руко*о*ство» під час 
практичних завдань, або коли домо-
вилися «поганять» камеру, бо ж у вас 
дуже важливі зйомки! І ось, уявімо, 
трапляється саме під час цих зйомок

родные отношения, политология, социо-
логия» — повна назва нашого факульте-
ту. Ми з цього зробили невеличкий бренд, 
аби нас впізнавали, до нас приходили. Це 
залишається на слуху, це трошки кумед-
но, але цікаво —  на це звертають увагу. 
 —  Що найрентабельніше 
для студентських шлунків? Що ви го-
тували? Займаєтеся спекуляцією?
 —  У нас все чесно і смач-
но! Тут у нас бісквіт, тістечка різні, 
слойки з вишнею — готували самі.
 Після збору фактів і комен-
тарів Юля пішла по фотоапарат у 114-
у, а я по вишневу слойку до респон-
дентів. Наобіцяли «пофоткать», та й 
самі розуміємо, що без вдалих кадрів 
«акули» з полювання не повертаються. 
Моя слойка давно втамувала внутріш-
ні сонати, а «акула-колежанка» все не 
поверталася. Мабуть, чекає аудієнції 
у Сергія Володимировича, — поду-
мала я і пішла активізувати ситуацію.
«Таки да». Під дверима 114-ї:
 — Там ще пара, у ньо-

нагадував, що йому потрібне паливо. 
«Замовкни», —  подумала я, і між іншим 
накинула оком на сендвіч з «Провансу», 
проходячи другий поверх. Натхнення 
нема, дедлайни — усе в нас бажало халя-
ви. І тут вона прийшла —  veni, vidi, vici!
 Юля звернула увагу на «двіж», 
який організувався того дня на першому 
поверсі.
 —  Віка, та ти шо, серйозно!? А 
хто напише?, —  Юля не вірила в силу 
халявного інфоприводу і в амбіційність 
нагоди. Якщо інфопривід сам організо-
вується у власному alma mater, не потре-
бує додаткових інвестицій на його відві-
дування, там пахне їжею — ми про це 
пишемо. Оцінивши масштабність «дві-
жу», почали реалізовувати свої потуги 
до написання майбутніх журналістських 
текстів. Шерлок Виноградова і доктор 
Гапчук розчинилися в натовпі і почали 
діяти. В холі розташувався стіл зі смако-

—  мовляв, «вона все знає» —  це Сту-
драда.
       Дівчинка Оля виявилася Юлею. 
Юля Соколовська — голова Профбюро:
 —  Ми хочемо провести цей 
День факультету в нестандартній фор-
мі. Для цього нам варто залучити трохи 
коштів. Ми щороку проводимо подібні 
заходи. У нас державний університет і 
такого не буває, аби ми прийшли і нам 
просто дали грошей. Варто постаратися, 
поклопотати, аби зробити щось більш 
оригінальне. Викладачі і деканат нам 
допомагають. У нас ще запланований 
стендап і кіновечори. Вас, до речі, також 
запрошуємо. Ще одну ярмарку заплану-
вали на листопад.
 —  Кого раді бачити на Дні фа-
культету/хто в списку запрошених?  
 —  Зазвичай, —  це наші сту-
денти, наші «МОПСики», викладачі та 
адміністрація. «МОПС» — «междуна-

го група. Варто зачекати…
 — Юля, там ще не все розібра-
ли і залишилося пару чоловік – GO!
 Зайшли в 114-у, відчинили білі 
двері і Сергій Володимирович вка-
зав на місцезнаходження фотоапарату.
 Ми знову в епіцентрі подій. З та-
ким об’єктивом, кількістю кнопок і про-
грам на дисплеї, «что мне снег, что мне 
зной, что мне дождик проливной, коли  
Canon «7-рка» со мной», — думали ми. 
«Акули» пера і цифрових технологій...  
 Минуло 5 хвилин, потім 10, 
згодом ще 5 – і тут зрозуміли, що наші 
спроби налаштувати «зеркалку» такі ж 
жалюгідні, як малювання стрілок, коли 
в тебе нависаючі повіки (дівчата зро-
зуміють). Хоч ми прослухали «дисциплі-
ни спеціалізації» і мали купу лайфхаків 
«яка кнопка, що означає» — лише на 
практиці зрозуміли, ну, майже зрозумі-
ли, як те все працює. Звісно, не без до-

 Оскільки є багато людей, які 
роблять типові помилки, ми вирішили 
розповісти одну із десятків ситуацій, 
яка трапляється з нами чи не щодня, 
але яка змушує нас переоцінити свої 
можливості і віднестися до майбутньої 
професії дещо інакше. Холодець свідо-
мості тане тоді, коли розумієш, що ти 
на 3-му курсі; до диплому рукою пода-
ти; на пристойне резюме існуючі під-
робітки не тягнуть; можливостей без-
ліч, а часу обмаль. Але, найголовніше: 
сплачуєш контракт — ходи на пари.
 P.S. Хто би що не казав про 
«совкові рудименти», а конспекти з 
улюблених дисциплін, прописані в най-
кращих блокнотах кольоровими ручка-
ми з крутими наклейками, які не одну 
сесію клалися під подушку і прино-
сили перші «заробітки» — це любов.

Вікторія Гапчук
Юлія Виноградова

бахнути штатив на підлогу, 
перегнути шнур або взагалі 
розбити — ну, це вже зовсім 
«action story». Не буду нікого 
лякати, просто на майбутнє, бо 
особисто мене думка про те, 
що все могло бути гірше дуже 
насторожила. Особливо лячно 
стає тоді, коли згадуєш названі 
Сергієм та Віктором Володи-
мировичами суми камер, дик-
тофонів, «маків» тощо, які нам 
«за супер там якоюсь програ-
мою надійшли з Німеччини».
 — Фууух… Done! – за-
вершили ми. Назбиравши «фак-
тажу» і «суперзнімків» у мене 
виник когнітивний дисонанс. Те, 
що ми назбирали якось не тягне 
на адекватну замітку, а про щось 
більше й мови не йде. Ледь-ледь 
на убогий фейлетончик, можли-
во, і то, віршований, а на вірші, 
ясна річ, де у студентів натхнен-
ня? Воно, певне, розчинилися в 
ефірі «фанфіків», комп’ютерних 
ігор,  «версус батлів» і всякої вся-
чини, що залишає місце лише для 
«сторіс» в  Instagram. Однак, зно-
ву я за всіх розписуюсь. Даруйте! 
 Отже, маю обґрунту-
вання, що те, чому ви щойно 
приділили трохи уваги пре-
тендує на подорожній нарис! 
Саме так! А якщо не вірите,  
покажу конспект з минулого 
курсу, де все чітко прописано.

вжди «масштабної» журналіст-
ської майстерності за участі семи 
«відчайдухів» ми пішли шукати 
«Землю обітовану» — наш інфо-
привід або, хоча б, «інфопривид» 
(впевнена, на першому поверсі, 
там, де вітер гуляє повз зачине-
ний «Роял» до темної вбиральні, 
він і мешкає). Пояснюю, шука-
ють інфоприводи лише професіо-
нали, які не бажають займатися 
рерайтом, а тим більше плагіа-
том — творчою хворобою шу-
качів «хліба насущного». Ми б, 
звісно, його теж не шукали, якби 
натхнення приходило до дедлай-
ну. Космічна річ ці натхнення! У 
когось вони залежать від «Вене-
ри в Місячній фазі», у когось від 
сонця, що сходить над обрієм, а 
у когось від хорошого гонорару. 
Не скажу за всю нашу редакцію, 
але натхнення того дня явило-
ся не всім: зокрема, мені і моїй 
коліжанці воно було недоступне. 
Пара завершилася. Ми вийшли з 
аудиторії — почуття неминучого 
накрило нас. Дедлайн, до того ж 
не один; відпрацювання практи-
ки, яку ми так і  не закрили; купа 
всіляких «треба», «не забути», 
«терміново»: все накопичилося, 
немов замітки на холодильнику 
і потребувало негайного ирішен-
ня. Лише десь глибоко всередині 
своїми сонатими один механізм 
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ПОТІК: Як бути на коні

 Листопад 2018 року пораду-
вав нас прем’єрою кінострічки «Бо-
гемна рапсодія», яка за жанром є біо-
графічною драмою. Багато хто знає 
про легендарний гурт « Queen»  та 
його соліста Фредді Мерк’юрі, а на-
віть якщо не знає, то бодай раз чув 
їхні всесвітньо відомі хіти. Це захо-
плива історія зіркового шляху гурту 
зі всіма його реаліями. «Більш надзви-
чайною ніж їхня музика є лише їхня 
історія», – сповіщає афіша, закли-
каючи до перегляду цього фільму. 
 Фарух Булсара – молодий  хло-
пець, про якого розповідається в сюжеті. 
Він працює вантажником в аеропорті. 
Пізніше потрапляє на вечірку, де знайо

 Гримери прекрасно попра-
цювали, відтворивши в деталях об-
рази кожного з зірок. Чого тільки 
варті костюми та схожість артистів на 
справжніх учасників гурту «Queen»!
Головною проблемою, яка окреслюється 
у фільмі, є самотність у натовпі, пошук 
себе. Кінострічка показує нам не тільки 
ідеальне життя кумира мільйонів, але й 
його реальне життя, ми бачимо Фредді 
таким, яким його знають рідні та друзі. 
Завдяки цьому картина здається живою.
 Цілком сюжет охоплює період 
існування гурту «Queen» (1970-1985 
років). Основним недоліком є те, що 
кінострічка охоплює такий великий 
проміжок часу, тому вона описує історію 
життя гурту і самого Фредді Мерк’ю-
рі поверхньо, не загострюючи увагу 
на важливих аспектах їхньої біографії: 
проблеми з наркотиками та алкоголем, 
бісексуальність. Також у фільмі присут-
ні гомосексуальні сцени. Кульмінацій-
ним моментом став фінальний виступ на 
сцені стадіону Уемблі, концерт Live Aid.
 Талант цього гурту безмеж-
ний, він назавжди залишиться в наших 
серцях. Хоча ми більше не відвідаємо 
концерт «Queen» в його оригінальному 
складі, ми зможемо переглядати фільм 
та відчувати частинку тієї енергетики, 
якою ділилися ці легендарні артисти.

Татяна Подольська
Фото: variety.com

миться з молодим гуртом «Smile», який 
щойно залишився без вокаліста. Фредді 
займає його місце. Справи маловідомого 
гурту йдуть вгору. Вони починають за-
писувати альбоми і гастролювати, завдя-
ки цьому здобувають визнання. Також 
присутня друга сюжетна лінія – кохання 
до Мері Остін. Вона є ніби музою для 
Мерк’юрі, робить його життя яскравіше. 
Досягнувши слави Фредді змінюється, 
стає егоїстом, його нічого не цікавить 
окрім себе та грошей, тому вирішує 
почати сольну кар’єру, і залишає гурт. 
Згодом він помічає у собі ознаки гомо-
сексуальності, розриваючи стосунки з 
Мері. Головному герою набридають по-
стійні вечірки з масою незнайомих лю-
дей, які спілкуються з ним тільки через 
гроші, та він закривається в собі. Згодом 
помічає, що хворіє, і після обстеження 
виявляється, що він ВІЛ-інфікований. 
Фредді починає здогадуватись, що від 
нього багато приховують і дізнається 
про те, що гурт «Квін» запрошують на 
благодійний концерт Live Aid, присвя-
чений людям, що голодують в Ефіопії. 
Він збирає свій гурт і просить вибачен-
ня. Хлопці погоджуються грати на кон-
церті і їх виступ стає головним. Поча-
ток і кінець фільму обрамлюють кадри 
з концерту. Переглядаючи кінострічку, 
ти ніби переносишся у 70-80-ті роки та 
проживаєш ціле життя з легендою рок-
н-ролу – Фредді Мерк’юрі. Глядачів 
обіймає атмосфера молодіжної вечірки, 
де літає дим цигарок та річкою ллється

алкоголь. За чутками фільм повинен був 
з’явитися у прокаті ще у вересні 2010 
року, та роль Фредді Мерк’юрі повинен 
був зіграти Саша Барон Коен, який зов-
ні дуже схожий на головного героя, але 
через сварки на знімальному майданчи-
ку, він залишив зйомки і процес зняття 
фільму затягнувся. Підготовка до зйомок 
почалась вже на початку вересня 2017 
року. Роль Фредді Мерк’юрі зіграв актор 
Рамі Малек, а кінорежисером став Дек-
стер Флетчер. Найпершою відзнятою 
сценою став саме концерт Live Aid, на 
стадіоні «Уемблі», декораторам вдалося 
відтворити все до найменших деталей, 
навіть склянки від газировки, що лежа-
ли на роялі артиста під час його виступу.
 Актори були вдало підібрані, 
окрім Бена Харді, що не схожий на 
свого героя. Кохану Фредді Мерк’ю-
рі зіграла прекрасна Люсі Бойнтон. 
Не зважаючи на деякий непрофесіо-
налізм, так як актори молоді і не дуже 
відомі, вони зіграли дуже добре, відда-
ючи свою енергетику глядачам, коли 
Фредді виходить на сцену і бачить вогні
мільйонів шанувальників, його пере-
повнюють емоції, і він віддає всього себе. 
Хлопці з гурту відтворюють до наймен-
ших деталей виступ на сцені, повторюю-
чи кожен рух з оригінального запису кон-
церту. Шалена енергетика обіймає весь 
стадіон і здається, що у фільмі присутні 
справжні кадри з виступу. Перед висту-
пом Фредді, надихає хлопців висловом 
«Я збираюсь достукатись до небес».

 «Немає нічого більш рабського, 
ніж розкіш і млість, та нічого більш 
царственого, ніж праця», — казав Олек-
сандр Македонський. Гарні слова, од-
нак, при слові «праця», багато хто вже 
з огидою зводить очі під лоба, але «Мо-
менталіст» пропонує вам подивитися 
на цей термін цілком з іншого ракурсу.
 В сучасному суспільстві лінь та 
прокрастинація стає нав’язливою про-
блемою, чи не так? Ще з дитинства бага-
то людей починають несвідомо вважати, 
що праця —  це  те, що потрібно зневажа-
ти і терпіти. Байдикування ж —  ідилія, 
рай і кінцева мета будь-якої роботи. Од-
нак, вже в котре, лежачи на продавлено-
му дивані з пачкою чипсів в руці, людина 
гадає: «О, боже, адже я 2 дні просто ле-
жав і їв! Чому я нещасливий?» Спробує-
мо розібратися в цій проблемі. Відомий 
американський психолог, декан факуль-
тету психології Чиказького університе-
ту Міхай Чексентміхайі запропонував 
теорію, згідно якої саме праця веде нас 
до психологічного благополуччя. Істин-
не щастя, яке з’являється в процесі захо-
плення трудовим процесом, називаєть-
ся «Потік». Цю концепцію людської 
психіки Чіксентміхайі запропонував в 
1975 році, і також вважав, що стан «по-
току» відомий людині з незапам’ятних 
часів. «Потік» можна вважати станом 
внутрішньої мотивації, коли людина 
повністю охоплена тим, чим займається
Ви забуваєте про час, голод та свою со- 

ціальну роль, і головне, у такі моменти 
ви абсолютно щасливі. Так як же досяг-
ти потокового стану? Зараз дізнаємося.
 Перший та найголовніший кри-
терій —  робота  повинна вам подобати-
ся. Друге —  робота  повинна бути такою, 
щоб під час неї ви не могли відволікати-
ся на щось інше, але й не сильно втом-
лювалися. При цьому, діяльність не по-
винна бути занадто легкою, або занадто 
складною. Саме ці критерії Чіксентмі-
хайі у своїй книзі «Потік» називає «Оп-
тимальна завантаженість». Як це взагалі 
працює? Річ у тім, що під час «потоку», 
наші деструктивні частини свідомості як 
би притихають, а творчі, продуктивні й 
амбітні, навпаки, активізуються. Прості-
ше кажучи, активізується наш потен-
ціал. Кожна людина досягає «потоку» 
абсолютно різними способами. У когось 
— це водіння, у когось — спорт, хтось 
віддає перевагу письменництву. Треба 
пам’ятати, що будь-яка діяльність може 
сприяти стану оптимальної завантаже-
ності. Важливо підкреслити, що «потік» 
не є унікальним явищем, його повсяк-
денно відчувають багато дослідників, 
вчені, бізнесмени і просто рядові люди.
 Чиксентміхайі вважає: якщо на-
копичувати ті самі «сумні пролежні», про 
які говорилося вище, з часом туга та від-
чуття душевного дискомфорту починає 
нас заповняти, викликаючи прокрасти-
націю і смуток, а спосіб опору один — 
потокова діяльність. Коли ж настає час

відпочинку, почуття радості від пото-
кової діяльності та виконаної роботи 
приносить вам особливе задоволення.
 Ось сам Чіксентміхайі на своє-
му прикладі описує потокове стан 
наступним чином: «Бути повністю 
залученим у діяльність заради неї са-
мої. Его відпадає. Час летить. Кож-
на дія, рух, думка випливає з попе-
редньої, немов граєш джаз. Усе твоє 

на нас як благодать, а народжуєть-
ся з наших осмислених зусиль, воно 
в наших руках. Міхай Чіксентміхайі 
—  заслужений  професор і директор 
центру досліджень якості життя Клер-
монтський університету (США), член 
Американської академії освіти, Аме-
риканської академії наук і мистецтв  та 
Національної академії досліджень до-
звілля, до сих пір продовжує тішити 

єство залучене і ти застосовуєш свої 
вміння на межі. Увага настільки до-
сконала, що я забуваю про час, про своє 
тіло, про оточення, про інших людей. Я 
нічого не усвідомлюю, крім своїх рук».
 Отже, стан потоку —  одне  з 
найчудовіших почуттів у нашому житті. 
Варто зрозуміти, що  щастя не сходить

нас своїми публікаціями та книгами, се-
ред яких «Потік» — мировий бестселер 
із психології. Рухайтеся, дізнавайтеся, 
удосконалюйте, адже тільки тоді вашо-
му щастю й натхненню не буде рівних.
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