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	 Вже	8	рік	у	стінах	Одеського	
національного	 університету	 ім.	 І.	 І.	
Мечникова	 проходить	 захід	 «Битва	
факультетів».	 Кожен	 факультет	
показує	 на	 що	 «здатний»	 і	 в	 кінці	
оцінюється	журі.

	 Кожна	 команда	представляла	
30-хвилинні	виступи,	які	складалися	
з:	вокалу,	хореографії,	оригінального	
жанру,	 номеру	 від	 викладача,	
відеоозвучки.	 Також	 оцінювалася	
підтримка	вболівальників	й	афіша.

	 Чого	 тільки	 не	 було!	 Ми	
змогли	 насолодитися	 прекрасними	
вокальними	 здібностями	 наших	
студентів,	 подивитися	 запальні	
танці.	 Не	 залишилися	 осторонь	
викладачі	 з	 кожного	факультету	—	
вони	 теж	 брали	 участь	 у	 «битві»	
та	 демонстрували	 таланти:	 хтось	
читав	 вірші,	 хтось	 брав	 участь	
у	 гумористичних	 постановах,	
найсміливіші	 навіть	 бились	 у	 реп-
батлі	проти	студентів.
	 На	 церемонії	 нагородження	
була	божевільна	 атмосфера.	Кожна	
команда	 намагалася	 підтримати	
виступаючих	 щосили!	 Всі	
хвилювалися	 та	 вболівали	 за	 свій	
факультет.	Такі	заходи	дуже	важливі.	
Вони	згуртовують	студентів,	дають	
можливість	 показати	 свої	 таланти	
та	заряджають	енергією.
	 «Підготовка	 такого	 роду	
заходів	—		завжди	справа	особлива	
та	 складна,	 тому	 що	 вона	 збирає	
навколо	 себе	 велику	 кількість	
людей	 і	 вони	 всі	 різні,	 їм	 всім	
потрібно	 якось	 взаємодіяти	 між	
собою	 й	 робити	 це	 продуктивно.	
Деякі	 репетиції	 були	 складніші,	
деякі	 легше,	 але	 врешті-решт	
саме	 загальні	 зусилля	 та	 командна	
робота	 привели	 нас	 до	 гарного	
результату.	 Думаю,	 у	 наступному	
році	я	теж	буду	брати	участь	у	Битві	
факультетів	—	це	цікавий	і	веселий	
досвід»,	 —	 	 поділилася	 	 своїми	
враженнями	 студентка	 першого	
курсу	 журналістики	 Олександра	
Бондаренко.
	 День	 нагородження	 збігся

з	 ще	 однією	 важливою	 подією	
—	 Днем	 		заснування	 Одеського	
національного	 університету	
імені	 імені	 І.	 І.	 Мечникова.	 13	
травня	 нашій	 «другій	 домівці»	
виповнилося	154	роки.
 «Вітаю	Вас	з	днем	заснування	
нашого	 славетного	 Одеського	
національного	 університету	 ім.	 І.	 І.	
Мечникова.	 154	 роки!	 Прекрасний	
викладацький	 склад,	 талановита	
молодь	 залучається	 до	 наших	
пізнавальних	просторів.	Крім	того	й	
креативна,	завжди	творча	атмосфера	
нашого	 університету	 —	 ще	 один	
мотив,	 з	 яким	 вже	 154	 роки	 йдуть	
студенти,	для	того,	аби	вийти	звідси	
фахівцями	 вищого,	 світового	 й	
європейського	 рівня.	 Я	 бажаю	 нам,	
щоб	 ми	 продовжували	 ці	 славетні	
традиції,	 щоб	 наш	 університет	
процвітав!»	 —	 Привітав	 усіх	 зі	
святом	Ігор	Миколайович	Коваль	—	
ректор	нашого	університету.
	 За	 рішенням	 журі	 перше	
місце	 посів	 факультет	 психології	
та	 соціальної	 роботи.	 Друге	
місце	 виборов	 факультет	 історії	
та	 філософії.	 На	 третьому	 місці	
опинився	факультет	журналістики,	
реклами	 та	 видавничої	 справи.
	 У	будь-якому	випадку,	хто	б	
яке	місце	 не	 посів	—	для	 кожного	
факультету	 його	 команда	 вже	
переможець.	 Було	 видно,	 скільки	
сил,	 нервувань	 і	 душі	 вкладено	 у	
свято.

Ніколь	Радзіховська
Фото	автора

	 1949	рік.	16	травня.	Невідо-
мо	о	котрій	годині,	з	якою	вагою	та	
ростом	 	 зумовила	 майбутню	 пер-
спективу	 впізнаваності	«стєкляш-
ки»	ОНУ	ця	жінка.	Пані	Тамарі	70!	
Якщо	Ви	цього	не	знали	—	 	вітає-
мо!	Лікбез	 історії	 персоналій	 улю-
бленого	ВНЗ	завершено	:)
 Факультет	журналістики,	ре-
клами	 та	 видавничої	 справи	 щиро	
вітає	 з	 ювілеєм	 Тамару	 Марківну	
Шуберт!	 Парадигма	 студентського	
життя	 без	 неї	 не	 була	 б	 такою	 ро-
мантичною	та	наповненою.	Бажає-
мо	 пані	 Тамарі	 залишатися	 такою	
ж	 беспосередньою,	 чуйною	 до	 на-
шого	 лайфстайлу	 (з	 усіма	 “підка-
тами”,	 “топіками”,	 куривом	 і	 сюр-
реалізмом	 на	 голові),	 прекрасною	
пташкою.	Душі	спасіння,	здоров’я,	
більше	 вдячних	 і	 свідомих	 людей	
навколо!	З	Днем	народження!
	 Раптом	 трапилося	 таке,	 що	
Ви	 й	 не	 підозрюєте,	 що	 ця	 жінка	
за	вас	молиться,	турбується	Вашим	
здоров’ям	 і,	 можливо,	 згадує	 саме	
Ваше	 ім’я/прізвище	 в	 молитві,	 —	
перейдіть	 за	 посиланням,	 залиште	
свою	 інформаційну	 дієту	 і	 при-
святіть	5	хвилин	цій	людині	:)

Вікторія	Гапчук
Фото	автора
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А де ти поставиш кому?

обидва	 досить	 давно.	Мають	 зруч-
ний	інтерфейс,	пошук	за	категорія-
ми.	На	них	роботодавці	не	можуть	
розмістити	 вакансії	 безкоштовно.	
Довіряти	цим	двом	можна.	
 Довіряти, але перевіряти. 
Бо	 ж	 багато	 людей	 переповнених	
позитивними	 емоціями	 з	 приводу	
того,	що	в	них	тепер	є	робота,	зразу	
підписують	договір,	а	потім	обурю-
ються.
	 При	 працевлаштуванні	 слід	
не	 тільки	 намагатися	 зарекомен-
дувати	 себе	 як	 дуже	 надійного,	
«супермегакрутого»	 працівника	
й	 сподіватись	 на	 те,	 «щоб	 узяли»,	
а	 й	 дивитись	 на	 яких	 саме	 умо-
вах	 тебе	 беруть.	 Необхідно	 уваж-
но	 вчитуватись	 у	 те,	 що	 підпи-	

 Скоро	літо.	А	це	означає,	що	
більшість	студентів	будуть	шука-
ти	собі	роботу.	Вже	давно	минули	
ті	часи,	коли	люди	червоним	марке-
ром	обводили	найліпший	варіант	на	
останній	 шпальті	 газетки.	 Тому,	
пропонувати	варіанти	ми	не	буде-
мо,	але	декілька	порад	дамо.
	 Одеса,	 море...	 Ні-ні,	 не	 те,	
про	яке	ти	зараз	подумав	:)	Море	ва-
кансій!	І	перш	ніж	перейти	до	най-
запитуваніших	на	ринку,	розповімо	
про	роботу,	 за	 якою	далеко	йти	не	
потрібно.	 Ти	 просто	 прямуєш	 до	
університету,	шукаєш	кабінет	свого	
деканату	й	питаєш	чи	потрібна	там	
з	 чимось	 допомога.	 А	 найчастіше	
вона	 потрібна,	 тим	 більш	 влітку,	
коли	 всі	 в	 університеті	 готуються	
до	 нового	 семестру	 та	 вступу	 сту-
дентів-першокурсників.	 Надалі,	
можеш	 продовжити	 працювати	 на	
своєму	 факультеті,	 наприклад,	 ме-
тодистом.	 Перспективи	 хороші,	
адже	так	ти	зможеш	краще	розібра-
тись	в	роботі	університету,	викори-
стати	свої	знання	та	набути	нових.
	 Якщо	 ти	 студент	 старших	
курсів	 і	 вже	 багато	 чого	 знаєш	
про	 свою	 спеціальність,	 можеш	
бігти	 до	 відділу сприяння пра-
цевлаштуванню випускників та 
студентів.	У	нас	 в	ОНУ	 імені	 І.	 І.	
Мечникова	 такий	 є.	 Знаходить-
ся	 він	 за	 адресою:	 вул.	 Єлисаве-
тинська 12;	 електронна	 пошта:	
depwork@onu.edu.ua.	 Там	 тобі	 з	
радістю	 допоможуть	 знайти	 робо-
ту,	 яка	 підходить	 тобі	 найкраще.
	 Не	 подобається	 такий	 роз-

клад?	 Тоді	 читай	 далі.	 Влітку	 в	
Одесі	 є	низка	 вакансій,	 пов’язаних	
із	 готельно-ресторанним	 бізнесом.	
Можеш	виділити	собі	один	день	для	
того,	 аби	 трошки	 «помандрувати»	
кав’ярнями	та	знайти	місце	там.
	 Тепер	 переходимо	 до	 сай-
тів,	 які	 допомагають	 в	 пошуку	
роботи.	 Перше,	 що	 можемо	 по-
радити	 –	 фріланс.	 Одним	 із	 най-
популярніших	 сайтів	 для	 фрілан-
серів	 в	Україні	 є	 freelance.ua.	 Там	
ти	можеш	отримувати	 гроші	 за	 те,	
що	робиш	і	любиш:	від	дизайну	до	
інжинірингу.	Але	спочатку	тобі	по-
трібно	 буде	 зареєструватися.	 Далі,	
на	 вибір:	 шукаєш	 замовлення,	 до-
мовляєшся	 з	 роботодавцем	 та	 ви-
конуєш	 роботу;	 або	 ж	 публікуєш	
анкету	 в	 блоці	 «виконавці»,	 де	пи-
шеш,	що	вмієш	робити	та	показуєш	
портфоліо,	 тоді	 вже	 замовник	 буде	
звертатись	до	тебе.	Звісно	ж,	можна	
і	поєднувати	ці	два	пункти.
	 Також	 на	 фрілансі	 є	 опція	
«безпечна	угода»,	що	гарантує	від-
сутність	казусів.
	 Перевагою	 freelance.ua,	 або	
ж	його	аналогів,	є	те,	що	можна	пра-
цювати	 дистанційно,	 за	 горнятком	
кави	з	улюбленою	ковдрою,	або	на	
березі	 моря	 з	 освіжаючим	 мохіто.	
Ще	 один	 чималий	 плюс	 –	 ти	 не	
заганяєш	 себе	 в	 рамки	 якогось	 од-
ного	 заняття.	 Кожного	 дня	 можеш	
працювати	 з	 чимось	 новим.	 Спро-
буй	усі	можливості.	Завжди	важли-
во	знати,	що	ти	зробив	все,	що	міг.
	 Відзначити	також	слід	work.
ua	 та	 rabota.ua.	 Функціонують

суєш.	 Ти	 ж	 не	 хочеш	 потрапити	 в	
ситуацію,	 коли	 сумлінно	працював	
місяць,	все	б	наче	й	добре,	але	тут	
зненацька	 з’явились	 якісь	 незро-
зумілі	 «штрафи».	 Ти	 пишеш	 заяву	
про	 звільнення,	 але	 тобі	 під	 носа	
пхають	 договір,	 у	 якому	 чітко	 вка-
зано,	що	відпрацювати	ти	маєш	ще	
два	 місяці.	 Тож	 краще	 будь	 уваж-
ним!
	 Ну	що	ж,	любий	читачу,	хто	
шукає	–	той	завжди	знайде!	І	пам’я-
тай,	 –	 твоя	 робота	 –	 найкраща	 де-
монстрація	твоїх	можливостей.

Леонід	Можегов
Фото:	startupreviews.ru
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 У	 квітні	 2019	 року	 в	 ЗМІ	 з’я-
вилась	 неочікувана	 новина.	 За	 даними	
FDA	 (Food	 and	 Drug	 Administration),	
агенції,	 що	 підпорядковується	 Мінз-
драву	США,	деякі	складові	сонцезахис-
них	засобів	можуть	бути	токсичними	
та	чинять	небезпеку	для	людей.	Перед	
початком	пляжного	сезону	ми	виріши-
ли	 розібратися,	 як	 вберегти	 себе	 та	
близьких	 під	 час	 відпочинку	 на	 сонці.	
Представляємо	 5	 корисних	 порад	 від	
косметолога	Ганни	Долгової,	що	точно	
стануть	 в	 нагоді	 у	 спекотний	 літній	
день.
 Перше.	Читай	лише	зворотній	
бік	 етикетки.	 Сьогодні	 більшість	 ви-
робників	 використовує	 рекламні	 ходи	
навіть	 у	 дизайні	 продукції.	 Якщо	 на	
передній	 стороні	 етикетки	 написано,	
що	 крем	 складається	 з	 натуральних	
екстрактів	 та	 не	 містить	 шкідливих	
речовин,	 це	 може	 бути	 не	 правдою,	 а	
лише	 засобом	маркетингу.	 За	 словами

Ганни	Долгової,	досвідченого	космето-
лога	з	центру	Anna	Esthetics,	справжній	
склад	 товару	 зазначається	 маленьким	
шрифтом	 з	 оборотної	 сторони.	 Там	
виробник	 зобов’язаний	 описати	 всі	
компоненти	 продукту.	 Якщо	 у	 складі	
наявні	 авобензон,	 оксибензон,	 ок-
токрилен	або	екамсул,	то	використову-
вати	засіб	може	бути	небезпечно.
 Друге.	Використовуй	правиль-
ну	косметику.	«Сьогодні,	на	жаль,	мало	
хто	звертає	увагу	на	етикетку	продук-
ту,	окрім	привабливого	кольору	або	го-
лослівних	рекламних	обіцянок»,	 -	каже	
Ганна.	-	«Тому	не	всі	знають,	що	звичай-
на	декоративна	косметика	може	місти-
ти	такі	самі	ультрафіолетові	фільтри.	
Косметика	з	рівнем	SPF	30	також	добре	
захищає	від	сонячних	променів».
 Третє.	 Відрізняй	 засоби	 між	
собою.	 Існує	 два	 основні	 види	 кремів	
та	лосьйонів:	від	та	для	засмаги.	Перші	
мають	 більший	 рівень	SPF	 -	фільтрів,	

що	 блокують	 потрапляння	 ультрафіо-
лету.	Другі	також	містять	такі	фільтри,	
проте	в	меншій	кількості.	Вони	переш-
коджають	 виникненню	 опіків,	 проте	
дозволяють	певній	кількості	сонячного	
випромінювання	 впливати	 на	 шкіру,	
створюючи	рівномірну	засмагу.
 Четверте.	 Будь-які	 косметичні	
засоби	 не	 є	 чудодійними.	 Це	 міф,	що	
після	 використання	крему	від	 засмаги	
можна	 знаходитись	під	 активним	сон-
цем	хоч	цілий	день.	Засоби	з	SPF	вище	
за	30	створюють	ніби	захисний	шар,	що	
перешкоджає	проникненню	ультрафіо-
летових	променів	у	клітини	епідермісу.	
Проте,	вони	не	є	чудодійними	і	не	вбе-
режуть	від	довгого	перебування	на	сон-
ці.	 Найбільш	 оптимальним	 варіантом,	
який	радить	Ганна	Долгова,	є	засмага-
ти	до	11-ої	ранку	та	після	16-ої	вечора,	
коли	сонце	не	настільки	активне.
 П’яте.	 Не	 забувайте	 змивати	
сонцезахисний	 крем.	 Щоб	 уникнути

пошкоджень	шкіряного	покрову,	треба	
знімати	 залишки	 засобів	 проти	 засма-
ги	так	само,	як	і	звичайний	макіяж.	Це	
міф,	що	після	купання	в	морі	лосьйони	
повністю	 змиваються	 з	 поверхні	 тіла.	
Так,	це	частково	відбувається,	тому	за-
хисний	шар	 треба	поновлювати	кожні	
2	 години	 на	 сонці.	Але	 за	 відсутності	
засобів	для	зняття	макіяжу	або	великої	
кількості	води,	крем	у	невеликій	кіль-
кості	 залишається	на	шкірі,	 блокуючи	
клітинний	газообмін.	
 Бонусна порада!	«Зазвичай,	ми	
згадуємо	про	сонцезахисні	засоби	лише	
на	 початку	 пляжного	 сезону»,	 -	 каже	
косметолог	Ганна.	 -	«Я	раджу	викори-
стовувати	креми	та	 лосьйони	 з	 серед-
нім	 рівнем	 SPF	 протягом	 всього	 року.	
Вони	адаптують	вашу	шкіру	до	інтен-
сивного	використання	засобів	проти	за-
смаги	та	захистять	від	ультрафіолету	
протягом	холодного	сезону».

Анастасія	Бойко
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	 Перша	 українська	 екоблогерка,	
радіоведуча,	 авторка	 проекту	 «Zero	
Waste	 Ukraine”,	 власниця	 бренду	 Act	
Green	відповіла	на	всі	ці	та	 інші	запи-
тання.
 — Що означає концепція  Zero 
Waste?
	 Zero	Waste	(дослівно	«нуль	від-
ходів»,	 також	«нуль	 втрат»)	—	це	 кон-
цепція,	основною	ідеєю	якої	є	скорочен-
ня	 кількості	 виробленого	 нами	 сміття,	
шляхом	 використання	 багаторазових	
предметів	 і	 речей,	 подібно	 до	 того,	 як	
вони	 б	 використовувалися	 в	 природі.		
Мета	полягає	в	тому,	щоб	сміття	не	по-
трапило	в	смітник	або	на	сміттєспалю-
вальний	завод.
 — Чому в Україні така вели-
ка кількість сміття? Хто винен: вла-
да, яка не може прийняти рішень чи 
люди, які не можуть прибрати навіть 
за собою?
	 Об’єми	 сміття	 з’являються	 від	
нераціонального	споживання.	Люди	ба-
гато	купують	одноразового	посуду	і	від-
повідно,	його	викидають.
	 Що	стосується	побутового	сміт-
тя,	 яке	 викидають	 на	 вулиці	 під	 ноги	
-	 теж	 відповідальність	 громадян.	 Від-
повідальність	влади	у	тому,	щоб	належ-
ним	чином	утилізувати	його.
 — Коли і чому Ви вирішили 
стати екоблогером?
	 Тема	дбайливого	відношення	до	
природи	знайшла	мене	просто	на	кухні.	
Зазирнувши	 у	 відро	 зі	 сміттям,	 я	 була	
вражена(в	поганому	сенсі),	скільки	па-
кетиків,	пляшок	та	 іншого	я	 там	поба-
чила.	Саме	тому	я	змінила	своє	життя	та	
стала	 екобрендом	—	прикладом	 люди-
ни,	що	зменшує	кількість	сміття	та	дбає	
про	довкілля.
	 В	січні	2015	року	я	почала	свій	
проект-експеримент	«104	дні	без	поліе-
тилену».	Довго	не	розуміла,	як	себе	по-
зиціонувати.	 Тому	 вирішила	 займатись	
екоблогінгом.	 Я	 зробила	 свій	 сайт	 та	
стала	 першою	 українською	 та	 украї-
номовною	 екоблогеркою.	 Далі	 моїм	
завданням	 було	 не	 тільки	 поширювати	
екоідеї,	 а	 зробити	 популярним	 екобло-
гінг.	 Я	 мотивувала	 людей,	 чим	 дуже

тішусь	(сміється).	Форма	блогу	допомагає	
давати	 інформацію	 іншим	людям	у	дуже	
зручній	формі.	Немає	цензури,	немає	ре-
дактора.	Сама	собі	господарка.
 — Розкажіть трішки про про-
ект «104 дні без поліетилену». Що 
спонукало вас створити його? Які 
були труднощі? Який досвід Ви от-
римали після нього?
	 У	мене	було	бажання	зменшити	
кількість	сміття	та	проекспериментува-
ти,	як	жити	без	пластика.	Відмовитися	
повністю	від	нього	немає	можливості,	
а	 ось	 від	 пакетів	 здавалося	 більш	 ре-
ально.	Але	спочатку	було	дуже	склад-
но,	 навіть	 психологічно.	 Але	 потім	 я	
навчилася	 відмовлятися	 від	 пакетів.	
Так	сталося,	що	по	закінченню	проекту	
я	 отримала	 досвід	 скорочення	 сміття,	
економії	 грошей,	 а	ще	 стала	 героїнею	
багатьох	сюжетів	та	інтерв’ю	на	радіо	
та	телебаченні.	Так	я	стала	лідером	ду-
мок.
— Як економно використовувати ре-
сурси Землі?
	 Любити	 землю,	 турботливо	 до	 неї	
ставитися.	 Сприймати	 ресурси	 не	 як	
моє,	а	як	спільне.	Аналізувати,	що	звід-
ки	 береться,	 які	 наслідки	 якщо	 воно	
закінчиться.	І	як	зробити,	щоб	ресурсів	
вистачило	майбутнім	поклолінням.
 — Як Ви особисто поводитесь 
вдома з відходами, чи дотримуєтеся 
правил сортування?
	 Досягнення	 нашої	 сім’ї	—	 ми	
зменшили	 кількість	 сміття	 в	 70	 разів.	
Замість	2,5	кг	за	день	—	пакуночок	ва-
гою	приблизно	в	70	грамів.	Вдається	це	
завдяки	правилам	теорії	Zero	Waste:	1.	
REFUSE	—	відмовся	від	непотрібного;	
2.	 REDUCE	—	 скорочуй	 споживання;	
3.	 REUSE	—	 використовуй	 повторно/
ремонтуй;	 4.	 RECYCLE	—	 сортуй	 та	
відправляй	 на	 переробку	 вторсирови-
ну;	5.	ROT	—	компостуй	органічні	від-
ходи.
 — Що Ви порадите купувати 
в магазинах екотоварів для дому?
	 Потрібно	 уважно	 вивчати,	 що	
саме	має	на	увазі	виробник	під	словом	
«еко».	 Наприклад,	 я	 власниця	 бренду	
«Act	Green».	Вони	виробляють	багато-

разові	шопери	для	покупок.	Вони	зшиті	
з	 якісних	 тканин	 за	 спеціальною	 техно-
логією.
	 Це	 дає	 змогу	 користуватися	
такими	 сумками	 не	 менше	 3-х	 років,	
а	 вони	 заміняють	 1000	 пакетів.	 Цей	
товар	 можна	 назвати	 екологічним,	 бо	
він	зменшує	кількість	сміття	(пакетів).	
Наприклад,	 екопродукти	 —	 це	 сер-
тифіковані	 продукти	 «органік»,	 при	
вирощуванні	яких,	не	використовують	
шкідливі	 нітрати	 та	 пестециди.	Але	 є	
випадки,	коли	приставку	«еко»	викори-
стовують	просто	для	просування	товару.
 — Які ваші враження від Оде-
си з екологічної точки зору?
	 Одеса	 —	 чудове	 місто,	 я	 його	
обожнюю.	 На	 моєму	 виступі	 під	 час	
«Першого	 Одеського	 екофестивалю»	
я	 познайомилася	 з	 чудовими	 людьми.	
Було	 стільки	 зворотного	 зв’язку,	 запи-
тань	 про	 зменшення	 сміття,	 про	 побу-
тові	 звички.	 Було	 видно,	 що	 одесити	
реально	прагнуть	 зробити	чистим	своє	
місто.	Люди	йшли	на	фестиваль	та	нес-
ли	посортовані	відходи,	які	розкладали	
в	спеціальні	баки.	Але	роботи	ще	бага-
то,	і	в	Одесі,	і	в	Україні	в	цілому.
 — З чого почати zero waste 
lifestyle?
	 Відмовтесь	від	одноразових	ре-
чей.
	 Відмовтеся	 від	 пластикових	
пляшок	й	одноразових	стаканчиків	для	
кави.
	 В	середньому,	одна	людина	ви-
користовує	 близько	 100	 пластикових	
пляшок	і	500	одноразових	стаканчиків	у	
рік,	а	це	просто	величезна	кількість	не-
потрібного	сміття.		Ви	можете	це	легко	
змінити	—	просто	придбати	 собі	 бага-
торазову	пляшку	для	води	і	чашку-тер-
мос	для	гарячих	напоїв.	До	того	ж,	якщо	
ви	будете	брати	воду	або	каву	з	собою	
з	дому,	ви	ще	заощадите	відчутну	суму	
грошей.	
	 Припиніть	 використовувати	
одноразові	 пластикові	 трубочки	 для	
пиття.
	 Соломинки	або	трубочки	для	на-
поїв	аж	ніяк	не	можна	назвати	предме-
том	першої	необхідності.	 	Вони	будуть

корисні	нам	хвилин	10,	після	чого	від-
правляться	прямо	на	звалище	як	сміття,	
яке	не	підлягає	переробці.	 	Тому,	якщо	
хочете	 наблизитися	 до	 безвідходно-
го	 способу	 життя,	 відмовтеся	 від	 них	
повністю	або	придбайте	багаторазовий	
аналог	з	бамбука,	нержавіючої	сталі	або	
силікону.
	 Навчіться	 купувати	 продукти	
без	пакетів.
	 Купувати	продукти	без	упаковки	
простіше,	 ніж	 здається	 на	 перший	 по-
гляд.		Вся	справа	в	звичці.	Коли	ви	вирі-
шили	 відправитися	 за	 покупками,	 візь-
міть	з	собою	багаторазові	сумки	і	пакети,	
щоб	 не	 брати	 в	 магазині	 целофанові.	
Сьогодні	можна	купити	не	тільки	великі	
ткані	 сумки,	 але	й	маленькі,	 для	овочів	
і	фруктів.	Пам’ятайте,	що	деякі	фрукти	
взагалі	можуть	обійтися	без	пакета,	на-
приклад,	лимон,	грейпфрут	і	банани.
	 Перейдіть	на	екологічні	продук-
ти	 по	 догляду	 за	 зубами.	 Пластикові	
зубні	щітки,	на	жаль,	не	підлягають	пе-
реробці.		Яка	є	альтернатива?	Викори-
стання	екологічних	бамбукових	щіток.
	 Навчіться	говорити	«НІ».
	 Один	 з	 найпростіших	 способів	
приєднатися	до	руху	нуль	відходів,	це...	
Просто	сказати	«ні».	Скажіть	«ні»	непо-
трібним	 покупками,	 скажіть	 «ні»	 без-
коштовним	подарункам	до	покупок,	які	
вам	не	потрібні,	скажіть	«ні»	цукерці	в	
пластиковій	 упаковці,	 скажіть	 «ні»	 ка-
сирці	в	супермаркеті	на	пропозицію	ви-
дати	вам	пакет...	Уміння	 говорити	«ні»	
змінить	ваше		життя	на	краще,	і	це	сто-
сується	не	тільки	Zero	Waste	руху.

Дар’я	Гіцман
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Зменш енергоспоживання — збережи планетуЗменш енергоспоживання — збережи планету
	 Щодня	 ми	 використовуємо	 елек-
троенергію	в	побутових	справах	 і	навіть	
не	помічаємо	скільки	саме.	Не	роздумуємо	
скільки	 зусиль	 та	 природних	 ресурсів	 ви-
трачаються	аби	ми	змогли	користувати-
ся	електроприладами.	На	сьогодні	постає	
питання	про	те,	що	природні	ресурси	по-
ступово	вичерпуються	й	що	робити	далі.	
Тому	 людство	шукає	 нові	 альтернативні	
джерела	 енергії,	 які	 були	 б	 більш	 еколо-
гічні	та	дешевші.	На	що	звертати	увагу	
при	купівлі	електроприладів	та	як	зменшу-
вати	 енерговитрати	 розповів	 Олександр	
Шраменко	—	викладач	ОНПУ.
	 Сьогодні	 кожна	 людина	 кори-
стується	 великою	 кількістю	 електроенер-
гії.	 Найбільша	 кількість	 застосовується	
для	 опалення	 —	 70%,	 трохи	 менше	 для	
приготування	 їжі	—	 15%,	 для	 побуту	—	
10%	та	освітлення	—	5%.
	 У	 повсякденному	 житті	 з	 кож-
ним	 роком	 зростає	 кількість	 електро-
приладів	 в	 будинку.	 Людина	 купуючи	
щось	 новеньке	 не	 завжди	 дивиться	 на	
енергоефективність	 приладу.	 Енергое-
фективність	 позначається	 класами	 від	
А	 до	 G.	 Найменший	 рівень	 енергоспо-
живання	 у	 класу	 А.	 На	 деяких	 товарах

навіть	 існують	 позначки	 А+.	 Вважаєть-
ся,	що	краще	купувати	техніку	не	нижче	
класу	С.	Ти	купуєш	свій	новий	омріяний	
електроприлад,	а	також	маєш	оптимальну	
кількість	споживання	енергії.	Отож,	звер-
тайте	увагу	на	характеристики,	які	йдуть	
до	вашої	покупки.	У	разі	якщо	там	нічого	
не	зазначено,	перепитайте	в	консультанта.
	 Не	 секрет,	що	 багато	 енергії	 ви-
трачається	 на	 освітлення.	 Кожен	 з	 нас,	
хоч	раз	у	житті,	забував	вимикати	світло	
в	кімнаті,	або	взагалі	залишав	світло	 	на	
увесь	 день.	 Звісно,	 потім	 це	 відобра-
жається	 у	 платіжках	 за	 електроенергію	
й	лише	після	цього	 ти	починаєш	думати	
про	економію.	Варто	не	забувати	вимика-
ти	 світло	 після	 того,	 як	 ти	 закінчив	 свої	
справи.	 Інколи	 люди	 користуються	 світ-
лом	з	датчиком	руху.	Це	дуже	зручно,	бо	
світло	вмикається	лише	коли	відчуває	рух	
людини.	Через	кілька	хвилин	коли	нічого	
не	 відбувається	 світло	 автоматично	 ви-
микається.	 Також	 рекомендується	 вико-
ристовувати	 світлодіодні	 лампи	 замість	
ламп	 розжарювання.	 Світлодіодні	 мають	
перевагу	 в	 якості	 виробництва,	 терміні	
роботи	 та,	 найважливіше,	—	 	 	 низькому	
споживанні	енергії.	Єдиним	їх	недоліком

є	 ціна,	 яка	 трохи	 вища	 за	 ціну	 звичайної	
лампи.
	 Енергія	 витрачається	 не	 лише	 на	
освітлення,	 а	 на	 опалення	 також.	 Розгля-
немо	 проблему	 опалення	 більш	 детально.	
Радіатори	 в	 приміщенні	 нагрівають	 стіни,	
через	що	 частина	 тепла	 обігріває	 вулицю.	
Аби	уникнути	цієї	проблеми	застосовують	
тепловідображаючий	екран.	Він	не	пропу-
скає	тепло	на	вулицю,	а	повертає	його	знов	
до	 кімнати.	 Також	 можна	 встановлювати	
радіатор	з	терморегулятором.	Це	дозволить	
нагрівати	приміщення	до	необхідної	темпе-
ратури	та	збільшувати	чи	зменшувати	тем-
пературу	в	разі	потреби.	В	деяких	випадках	
можна	 використовувати	 кондиціонер	 для	
обігріву.	Він	споживає	1	кВт	тепла,	а	віддає	
3-4	кВт.	Інколи	це	ефективніше	від	газових	
радіторів	за	умови	якщо	температура	сягає	
не	нижче	-7°C.
	 Обігрівати	можна	 не	 лише	 кімна-
ти.	 Ще	 сонячну	 енергію	 використовують	
для	обігріву	води,	це	так	звані	сонячні	ко-
лектори.	Не	варто	плутати	сонячні	колекто-
ри	з	сонячними	батареями.	Сонячні	батареї	
транспортують	 сонячне	 світло	в	 електрое-
нергію,	 а	 колектори	накопичують	 сонячну	
енергію	та	переводять	її	в	обігрів	води.	

Звісно,	найкраща	продуктивність	таких	си-
стем	влітку,	коли	сонечко	світить	найбільше.	
Але	що	ж	робити	взимку?	Найефективніши-
ми	в	будь-яку	пору	року	є	вакуумні	сонячні	
колектори.
	 Альтернативним	 джерелом	 енергії	
є	 вітряк.	 Він	 призначений	 для	 вироблення	
електроенергії	завдяки	потокам	вітру.	Вітро-
генератор	 буде	 корисним	 не	 тільки	 на	 ви-
робництві,	а	й	у	звичайному	повсякденному	
житті,	що	дуже	зручно.	Він	особливо	може	
стати	в	нагоді	на	дачній	ділянці	або	в	тому	
місці,	 де	 є	 постійні	 перебої	 з	 електрикою.	
Останнім	часом,	багато	хто	став	робити	свої	
котеджі	повністю	автономними,	тобто	неза-
лежними	 від	 централізованих	 комунікацій.	
В	Україні	 існує	 «зелений	 тариф».	 Власник	
вітряку	 частину	 своєї	 виробленої	 енергії	
може	продавати	державі.	Більш	детальну	ін-
формацію	про	тарифи	можна	знайти	на	сайті	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1804-19.	
	 Людство	шукає	шляхи	 зменшення	
енергоспоживання.	Певні	поради	дають	до-
помагають	 нам	 заощаджувати	 ресурси	 на-
шої	 планети.	 Витрачайте	 світло	 з	 розумом	
і	пам’ятайте,	що	ми	живемо	лише	на	одній	
планеті.

Анна	Стебловська



	 Щороку	у	другу	неділю	травня	в	
Україні	відзначається	надзвичайно	ніж-
не	 свято	 –	День	матері.	Це	 свято	 віч-
ності,	адже	з	покоління	в	покоління	для	
кожного	з	нас	мама	втілює	образ	найго-
ловнішої	людини.	В	цей	день	діти	віта-
ють	улюблених	мам	з	їх	святом	із	вдяч-
ністю	 за	 постійну	 турботу,	 терпіння,	
любов	і	відданість.	А	чоловіки	дякують	
не	тільки	 своїм	мамам,	 а	 й	 дружинам,	
які	 подарували	 їм	 радість	 батьків-
ства.	Саме	тому	на	честь	свята	«Мо-
менталіст»	 вирішив	 розповісти	 про	
трьох	матусь-блогерок	 Інстаграму,	 які	
не	тільки	 гарно	 справляються	 зі	 своєю	
основною	 роботою	 материнства,	 а	 й	
активно	 ведуть	 сторінки	 у	 соціальних	
мережах	із	мільйонною	аудиторію.

Софія Стужук (@sofia_stuzhuk) 
	 Софія	 –	 молода	 мама,	 живе	 в	
Києві,	в	свої	24	роки	вже	має	двох	дітей:	
старшого	 –	 Давида	 і	 молодшу	 –	 Лолу.	
Але	 незважаючи	 на	 вантаж	 мамських	
буднів	 і	 першочергових	 обов’язків	 пе-
ред	 дітьми,	 блогерка	 також	 активно	 за-
ймається	 різними	 видами	 діяльності.	
Найперший	 проект	 Софії	 –	 спортивні	
марафони	 під	 назвою	 «TeloVod».	 Мало	
не	 кожен	 місяць	 дівчина	 проводить	 на-
бори	на	курс	із	поліпшення	або	«прока-
чування»	 всього	 тіла	 або	 з	 посиленими	
вправами	на	окремі	групи	м’язів.	Її	мара-
фони	є	досить	популярними,	а	сторінка	
проекту	 в	 Інстаграм	 налічує	 понад	 146	
тисяч	підписників.	У	цьому	профілі	бло-
герша	ділиться	різними	рецептами	пра-
вильного	 харчування,	 порадами	 щодо	
покращення	техніки	вправ,	результатами	
учасниць	марафону	і	навіть	актуальними	
тематичними	жартами	і	анекдотами.	До	
слова,	на	сторінці	«TeloVod»	вказується,	
що	всього	в	проекті	взяли	участь	понад	
50000	 осіб.	 Другим	 досягненням	 моло-
дої	матусі	є	створення	власної	лінії	одя-
гу,	яка	називається	«If	Only	Wear».
	 Аудиторія,	 що	 стежить	 за	 но-
винками	 бренду,	 нітрохи	 не	 відстає	
від	 аудиторії	 спортивних	 марафонів,	
а	 навіть	 дещо	 перевищує	 –	 149	 тисяч	
підписників	налічує	 її	 сторінка	в	 Інста-
грам.	 Асортимент	 одягу	 в	 основному	
базується	 на	 простоті	 і	 комфорті,	 тому	
основною	 ідеєю	 стало	 пошиття	 різно-
манітних	 комбінезонів	 та	 спортивного	
одягу,	 а	 також	 одягу,	 зручного	 для	 мам	
в	 перші	 місяці	 народження	 дитини.	
Софія	 є	 затятою	 прихильницею	 своєї	
ідеї,	 адже	 в	 більшості	 випадків	 її	 мож-
на	 помітити	 в	 комбінезонах	 власного	
виробництва.	 Також,	 цікавим	 фактом	
життя	цієї	мами	є	той,	що	вона	має	до-
сить	 суперечливі	 в	 суспільстві	 погляди	
на	 харчування,	 медицину,	 материнство.	

Дівчина	 веде	 здоровий	 спосіб	 життя,	
займається	 спортом,	 харчується	 досить	
нестандартно,	 виключивши	 з	 раціону	
більшість	 прийнятних	 для	 нас	 продук-
тів,	також	рідко	відвідує	медичні	устано-
ви,	вважаючи,	що	вони	завдають	шкоди,	
ніж	 надають	 користь.	 Останнім	 часом	
блогерка	 активно	 пропагує	 не	 тільки	
ЗСЖ,	але	й	активну	участь	у	вирішенні	
екологічних	проблем	усього	світу,	закли-
каючи	відмовитися	від	використання	од-
норазового	 пластику.	 Резюмуючи,	 мож-
на	додати,	що	не	всім	у	такому	ранньому	
віці	 вдається	домогтися	не	 тільки	 своїх	
цілей,	а	й	уваги	суспільства,	що	полягає	у	
відмітці	«1,5	млн»	у	графі	«фолловерів».

Олександра Пустовіт (@sashaabo)
	 Олександра	 –	 ще	 одна	 молода	
матуся,	яка	проживає	в	Івано-Франківсь-
ку.	 В	 23	 роки	 має	 двох	 синів:	 Данила	
та	Євгена.	Але	материнство	 не	 заважає	
їй	 вести	 активний	 спосіб	життя.	Нещо-
давно	 блогерка	 заробила	 свій	 перший	
мільйон	–	мільйон	підписників	в	 Інста-
грам.	 Хоча	 дівчина	 не	 заснувала	 жод-

ловіком	 мають	 спільний	 «ютуб-канал»,	
де	з	періодичністю	в	місяць	випускають	
15-20-хвилинні	 ролики	про	 своє	життя:	
подорожі,	 труднощі,	 діти,	 відповіді	 на	
провокативні	 питання	 –	 лише	 частина	
тем,	яку	висвітлює	одружена	пара.	Кіль-
кість	 переглядів	 за	 останній	 рік	 досить	
неоднозначна	–	від	75	до	369	тисяч.	За-
коханих	завжди	називають	за	прізвищем	
–	 Пустовіти,	 адже	 кожен	 із	 фолловерів	
не	 виокремлює	 жодного	 з	 подружніх,	
а	 сприймає	 як	 одне	 ціле.	Одним	 з	 най-
важливіших	 досвідів	 Олександри	 стала	
ії	 перемога	 у	 номінації	 «Influencer»	 за	
версією	 Cosmopolitan	 у	 2018	 році,	 яку,	
до	 речі,	 вона	 отримала,	 знаходячись	 на	
останніх	 місяцях	 вагітності.	 Цей	 факт	
ще	раз	підтверджує,	що	поєднувати	ма-
теринство	і	активну	суспільну	діяльність	
не	тільки	неважко,	а	ще	й	приємно.	Пу-
блікації	 блогерки	 дійсно	 змістовні,	 мі-
стять	цікаву	й	актуальну	інформацію	на	
тему	материнства.	Як	зазначає	Олексан-
дра,	вона	просто	спілкується	зі	своєю	ау-
диторією	таким	чином	і	ділиться	власним	
досвідом	 та	 враженнями.	 Дійсно,	 заро-
бити	таку	увагу	і	прихильність	вдається

тільки	 тоді,	 коли	 щиро	 любиш	 те,	 чим	
займаєшся.

Анастасія Стадник (@n.stadnyk)
	 Анастасія	 –	 24-річна	 матуся	
з	 Хмельницького.	 Своїм	 найбільшим	
щастям	 називає	 народження	 доньки	
Мілани.	 Вести	 активне	 життя	 дівчина	
розпочала	 ще	 до	 початку	 материнства:	
на	 повноліття	 мама	 подарувала	 Ана-
стасії	 невелику	 студію,	 де	 блогерка	 ре-
алізовувала	себе	як	стиліст	та	візажист.	
Наразі	 матуся	 має	 свій	 власний	 інтер-
нет-магазин	 одягу	 «Stadnyk.Store»,	 де	
продає	 загалом	одяг	 класичного	 стилю,	
а	моделлю	для	демонстрації	 так	 званих	
«луків»	 виступає	 особистою	 персоною.	
За	сторінкою	магазину	слідкує	майже	65	
тисяч	 українців,	 в	 той	 час	 як	 аудиторія	
особистого	 облікового	 запису	 блогерки	
складає	більше	860	тисяч	підписників.	В	
20	років	Анастасія	взяла	участь	в	україн-
ському	проекті	та	шоу	«Панянка-селян-
ка»,	 де	 виконувала	 роль	 саме	 панянки.	
Цікаво,	 що	 зацікавленість	 у	 перегляді	
саме	цього	 випуску	 зросла,	 коли	 дівчи-
на	 розповіла	 про	 повторне	 запрошення	
каналом	 ТЕТ	 знятися	 у	 телепрограмі.	
Це	свідчить	про	 її	авторитетність	серед	
своєї	аудиторії	та	захопленість	як	люди-
ною,	так	і	публічною	особою.	В	соціаль-
ній	 мережі	 матуся	 розповідає	 про	 своє	
буденне	 життя,	 сімейні	 подорожі,	 не	
тільки	надає	поради,	 а	й	 запитує	думку	
своїх	фолловерів	з	актуальних	питаннь,	
таким	 чином	 підтримуючи	 комуніка-
цію.	Часто	піддаючись	осуду	 з	приводу	
хірургічного	 втручання	 в	 своє	 тіло	 та	
красу,	 вона	 не	 звертає	 уваги	 на	 недо-
брозичливців.	 Дівчина	 зосереджена	 на	
вихованні	своєї	доньки,	зауважуючи,	що	
хоче	дати	їй	стільки	і	навіть	більше,	ніж	
колись	дала	дівчині	її	мама.	Такі	фактори	
як	доброзичливість,	щирість	й	краса,	на-
самперед,	внутрішня	допомогли	дівчині	
стати	 однією	 із	 найбільш	 впізнаваних	
жительок	 міста	 і	 блогеркою,	 аудиторія	
якої	активно	прямує	до	мільйона.
	 Список	не	тільки	гарних	матусь,	
а	 й	 суспільних	 і	 активних	 українських	
діячок-блогерок	 можна	 продовжувати	
вічність.	Не	може	не	надихати	усвідом-
лення	того,	що	можна	відмовитися	груз-
нути	в	буденних	речах,	а	зайнятися	улю-
бленою	 справою,	 особливо	 тоді,	 коли	
вона	приносить	ціннісні	знання	соціуму.	
«Для	того,	щоб	бути	гарною	мамою,	не	
обов’язково	 забувати	 про	 себе»,	 –	 чи-
тається	поміж	рядків	публікацій	успіш-
них	матусь.

Катерина	Голинська
Фото:	svitmam.ua,
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ного	 (поки	 що)	 проекту,	 її	 основною	
діяльністю,	окрім	материнства,	є	веден-
ня	блогу	як	в	вищезгаданій	мережі,	так	
і	в	YouTube.	Це	одна	з	небагатьох	бло-
герок,	 яка	 офіційно	 зареєструвала	 свій	
блог	 як	 джерело	 доходу	 і	 платить	 по-

датки.	 Цікаво,	 що	 Олександра	 поєднує	
це	 із	 навчанням	 на	 спеціальності	 сто-
матології	 в	 «інтернатурі»,	 адже	 неод-
норазово	 зазначала,	 що	 мріє	 пов’язати	
з	цією	професією	своє	життя	–	«зуби	–	
це	мої	особисті	 забобони».	Зі	своїм	чо-

МультимамиМультимами



ФІНАЛ БЛИЗЬКО...ФІНАЛ БЛИЗЬКО...
	 «Нарешті	 дочекалися»,	 –	
скажуть	 всі	 фанати	 культового	
серіалу	 «Гра	 престолів»,	 тому	 що	
14	квітня	2019	року	відбувся	показ	
першої	серії	фінального	8	сезону.
Напевно,	люди	діляться	на	два	типи:	
ті,	 хто	 з	 нетерпінням	чекають	нові	
серії	 цього	 захоплюючого	 серіалу,	
і	ті,	хто	не	дивився	жодної	серії.		З	
упевненістю	слід	сказати,	що	поди-
вившись	кілька	серій,	ви	не	зможете	
відірватися,	 говорить	майже	 кожен	
фанат	серіалу.
	 Варто	 було	 б	 почати	 з	 того,	
що	 серіал	 під	 назвою	 «Гра	 Пре-
столів»	–		це	вічний	опір	протилеж-
ностей.
	 Кожна	 серія	 затягує	 в	 непе-
редбачуваний,	 приголомшливий	 і	
місцями	 моторошний	 світ	 серед-
ньовіччя.	 	 Серіал	 показує	 дії,	 які	
в	 ньому	 відбуваються	 занадто	 ре-
ально,	 що	 часом	 глядачі,	 ніби	 пе-
ребувають	у	вирі	подій.		Лицарські	
бої,	жорстокі	 королі,	 гіпнотизовані	
манією	 величі,	 і,	 навпаки,	 велико-
душні	і	справедливі	правителі.		Але	
все	ж	основним	прагненням	кожно-
го	з	правителів	залишається	зайня-
ти	престол	Семи	Королівств.
	 Великий	 плюс	 серіалу	 –	 ге-
рої,	 які	 швидко	 запам’ятовуються,	
саме	своїм	типажом	та	харизматич-
ністю.		Образи	унікальні	і	виконані	
бездоганно.	 	 Присутні	 також	 сце-
ни	 вбивств	 і	 смертей,	 виглядає	 це	
більш	ніж	натурально.	 	У	серіалі	є	
фантастична	 частина,	 повстання	
величезної	 армії	мерців	 під	 прово-
дом	Короля	Темряви.		Що	відносно	
графіки	 мінусів	 просто	 немає,	 все	
виконано	досить	таки	добре.
	 Лід	 і	 полум’я,	 любов	 і	 не-
нависть,	 підлість	 і	 справедливість,	
добро	 і	 зло.	 	Це	лиш	мала	частина	
понять,	які	вкладені	в	цей	великий	
серіал.
	 В	 акторському	 складі	 були	
присутні,	як	відомі	досвідчені	акто-
ри,	так	і	початківці,	яким	дали	мож-
ливість	 стати	 частиною	 великого	
кіно.
	 Незважаючи	на	те,	що	серіал	
роками	 захоплював	 своїх	 глядачів	
неймовірно	 професійною	 зйом-
кою	і	багатьма	сюжетними	лініями,	
фінальний	сезон	не	вразив	глядачів.	
Вони	 вважають,	 що	 він	 є	 нелогіч-
ним	 та	 має	 ряд	 кіноляпів.	 Затяті	
фанати	 цього	 серіалу	 пам’ятають,	
що	в	третьому	сезоні	коханцеві	Ко-
ролеви	 Серсеї,	 Джеймі	 Ланністеру	
відрубали	руку.		Але	в	восьмому	се-
зоні	глядачі	помітили,	що	цей	герой	
знявся	з	рукою.
	 Багато	фільмів	на	 історичну	
тематику	не	зрівняються	з	цим	мас-
штабним	серіалом.	У	ньому	відсут-
ні	 повністю	 позитивні	 персонажі,	
так	як	кожен	з	них	діє	неоднознач-
но.		Простими	словами,	негативний	
персонаж	 може	 здійснювати	 вчин-
ки,	які	не	властиві	йому,		тим	самим,	
покладає	на	себе	надії	глядачів.
	 Серіал	став	одним	з	велико-
бюджетних,	 так	 як	 в	 виробництво	
1	серії	було	вкладено	приблизно	10

млн	 долларів,	 за	 даними	 журналу	
«Forbes».
	 Серіалі	 присутня	 велика	
кількість	 акторів,	 які	 абсолютно	
різні	за	типом	своїх	ролей.	Головні	
з	них:	Пітер	Дінклейдж,	який	зіграв	
Тіріона	Ланністера.	Як	його	ще	на-
зивають	біс,	він	молодший	син	лор-
да	Тайвіна,	його	мати	померла	при	
пологах,	тому	вся	його	сім’я	звину-
вачує	його	в	цьому.		Тіріон	отримав	
гарне	 виховання,	 освіту,	 також	 він	
відмінний	 стратег.	 	Одними	 з	 його	
головних	риси	характеру	–	це	спра-
ведливість,	 змога	 допомогти	 лю-
дям,	навіть	чужим,	 і	 гарне	почуття	
гумору.
	 Кіт	 Герінґтон,	 який	 зі-
грав	 одного	 з	 головних	 героїв

Джона	 Сноу.	 	 Позашлюбний	 син	
Еддарда	 Старка.	 	 У	 Джона,	 як	 у	
справжнього	лицаря,	дуже	розвине-
не	почуття	честі	і	гідності.	Він	від-
чуває	 відповідальність	 за	 тих,	 хто	
потребує	його	допомоги.
	 Емілія	 Кларк,	 зіграла	 Дей-
енеріс	 Таргаріен.	 	 Остання	 з	 роду	
Таргаріенов,	 мати	 драконів.	 	 До	
того,	як	стала	матір’ю	драконів	вона	
була	 простою	 дівчиною,	 якій	 було	
все	одно	на	багатство	і	славу.	Дейе-
неріс	ввічлива	і	володіє	рішучістю.
	 Акторка	 Мейсі	 Вільямс	 зі-
грала	Арью	Старк	у	цьому	культо-
вому	 серіалі.	 	 Дочка	 Неда	 Старка.		
Вона	смілива,	зухвала	і	волелюбна.		
Всім	 відрізняється	 від	 своєї	 рідної	
сестри	Санси	Старк.	Володіє	даром	
«безликого»	 вмінням	 перевтілюва-
тися	 в	 чужі	 тіла.	 Арії	 не	 даються	
благородні	 манери,	 однак	 вона	 до-
бре	володіє	зброєю.
	 Варто	 зазначити,	що	 костю-
ми	виконані	бездоганно	 і	повністю	
передають	 атмосферу	 того	 часу.	
Як	 наряди	 Ланністерів,	 які	 об-
шиті	 золотом	 і	 великою	 кількістю

смерть	ключових	героїв.		Не	можна	
забувати,	що	ми	в	цьому	серіалі	ба-
чимо	чималу	кількість	баталій.
	 З	самого	початку	перегляду,	
аудиторію	 дивують	 початкові	 ти-
три,	які	повністю	показують	карту	
столиці	7	королівств	Вестероса,	під	
час	показу	 звучить	 саундтрек	ком-
позитора	Раміна	Джаваді,	цей	трек	
став	візитною	карткою	серіалу,	так	
як	почувши	його,	глядачі	асоціатив-
но	згадують	про	сам	серіал.
	 Серіал	 показує	 серйозні	
політичні	та	релігійні	відносини	се-
редньовіччя,	безліч	правителів,	які	
або	справляються	з	цими	політич-
ними	 відносинами	 або	 пізнають	
крах.
 З	 1	 по	 7	 сезон	 серіал	 був	
закінчений	 відкритим	 фіналом	 і	
глядачі	і	фанати	з	нетерпінням	че-
кали	 останнього	фінального	 8	 се-
зону.	 	Але	 як	 виявилося	 він	 їх	 не	
вразив.		Фанати	культового	серіалу	
«Гра	 престолів»	 зажадали	 перез-
няти	 фінальний	 сезон	 і	 створили	
цілу	 петицію	 на	 сайті	 change.org.		
Ще	16	травня	петицію	підтримали	
голосом	понад	350	осіб.	 	Обгрун-
товували	вони	це	тим,	що	 	сцена-
ристи	 серіалу	 не	 мають	 вихідно-
го	матеріалу	так	як	з	1	по	7	сезон	
серіал	 був	 знятий	 за	 мотивами	
книги	 Джорджа	 Мартіна	 «Пісня	
льоду	і	полум’я».

коштовностей,	так	і	наряди	простих	
селян,	які	надають	правдивості	сю-
жету.
	 Детально	 описувати	 сю-
жет	просто	немає	сенсу,	 так	як	він	
масштабний	 і	 багатогранний,	 має	
безліч	 поворотів	 і	 відступів.	 Події	
абсолютно	 непередбачувані,	 тому	
глядачам	 складно	 припустити,	 що	
буде	далі.
	 Спецефектами	 послужили	
звичайно	 дракони	 Дейенеріс	 Тар-
гаріен,	магія	чаклуна	та	білі	ходоки	
під	проводом	Короля	Ночі.	У	зйомці	
спецефектів	 мінусів	 немає.	 Однак,	
якщо	ми	вже	заговорили	про	міну-
си,	то	потрібно	зазначити,	що	саме	
постановки	 сюжету	 останнього	 се-
зону	на	глядачів	вплинули	негативно.

	 Цей	серіал	не	можна	назива-
ти	чистою	драмою,	фентезі	або		жа-
хом.	Це	скоріше	змішування	жанрів.	
Що	 викликає	 інтерес	 у	 глядацької	
аудиторії,	 присутністю	 безлічі	 сю-
жетних	поворотів.
	 До	 таких	 поворотів	 мож-
на	 віднести,	 наприклад,	 раптову

Тетяна	Подольська
Фото:	uaportal.com,

gazeta.ru



AНГАРАAНГАРА
	 Фантасти	 пишуть,	 що	 в	
майбутньому	 роботи	 можуть	
знищити	 людство,	 однак,	 при-
чина	 загрози	 може	 бути	 досить	
проста:	переклавши	всі	обов’язки	
на	техніку,	 віддамо	 їй	натомість	
свою	людяність.	
	 На	 дворі	 був	 теплий	 Черв-
невий	день	1985	року.	Піонери	літ-
нього	 табору	Вега,	 після	 купання	
в	річці	розбрелися	по	своїм	табір-
ним	 будиночкам.	 Серед	 них	 були	
й	 Васька	 з	 Пашкою,	 вже	 злегка	
втомлені	 після	 довгого	 промена-
ду.	Васька	й	Пашка	в	ті	часи	були	
нерозлучними	табірними	друзями	
−	кожна	новина	з	місцевих	околи-
ць	обговорювалася	ними,	й	більш	
того	—	 	аналізувалася	у	всій	 гли-
бині	 юнацької	 філософії.	 Час	 був	
вечірній,	та	на	Вегу	вже	опускали-
ся	прохолодні	сутінки	—		прийшов	
час	відбою.	Пашка	вимкнув	лампу,	
й	тієї	ж	миті	заснув	під	цвірінькан-
ня	за	вікном,	але	через	хвилин	20	
його	 сон	 перервало	 різке	 світло,	
що	 пробивалося	 крізь	 повіки	 	—		
це	Васька	 світив	йому	ліхтарем	 в	
очі,	 пошепки	 вигукуючи:	 «Паш-
ка,	 Пашка!	 Дивись,	 Пашка,	 що	 я	
роздобув,	—			і	витягнув	з	кишені	
синю	 пачку	 цигарок	 «Біломорка-
нал».	
	 —	 	 Одягайся,	 пішли!	 −	 І	
навшпиньки,	намагаючись	не	роз-
будити	 інших	 піонерів,	 Васька	 з	
Пашкою	вийшли	з	табірної	оселі..
	 Прокравшись	за	його	межі,	
два	піонери	попрямували	за	табір-
ну	їдальню,	подалі	від	вожатських	
очей.	 Позаду	 харчевні	 був	 схил	 з	
дивовижним	 виглядом	 на	 річку	
Ангара.	 На	 вулиці	 стояла	 тиша,	
перепліталючись	з	відлунням	ніч-
ної	 природи,	 над	 головами	 висіла	
зоряна	розсип,	затамовано	висвіт-
люючи	пейзаж	поза	схилом.	
	 —		Відмінний	видок,	га?	−
Підштовхнув	в	плече	Пашу	Вась-
ка,	−	Так,	краще	й	не	знайдеш.	Ну,	
діставай	цигарки!	
Настав	 момент	 істини.	 Чиркнув	
Василь	 сірниками,	 стягнутими	 з	
тієї	самої	їдальні	позаду	—		заку-
рили	піонери.	Курили	не	в	 затяж-
ку,	плавно	пускаючи	дим	прямо	до	
зірок.	
	 —		Ех,	як	добре	жити,	Пашо.	
Сидіти	отак,	серед	такої	краси.	По-
дивися,	що	може	бути	краще?	
	 —		Хе-хе,	Вась,	що	в	тебе	за	
ліричний	припадок?
	 —	 	 Хіба	 це	 не	 справжнє	
життя?	—	 	продовжив	Василь,	—		
точно	тобі	кажу,	мине	час,	я	закін-
чу	школу,	поїду	з	міста,	й	побудую	
біля	цієї	річки	собі	будинок,	і	буду	
жити	там	зі	своєю	собакою	—		це	
моя	особиста	мрія.
	 —		Ну,	запрошуй	на	вогник!	
А	ось	мої	батьки	теж	про	будинок	
заміський	мріяли,	далеко	від	міста.	
Але,	як	до	нас	квартира	дійшла,	з’ї-
хали	ми	від	бабусі,	так	і	передума-
ли.	Навіщо	дача,	коли	квартира	є?	

Та	 я	 мрію	 про	 те,	що	 колись	 від-
правлюся	 в	 навколосвітню	 подо-
рож	та	буду	бачити	такі	краєвиди	
щодня.	
	 І	 базікали	 так	 до	 самого	
світанку,	 докурюючи	 не	 в	 затяж-
ку	 останні	 цигарки,	 й	 час	 лився,	
як	вода.	Але	розмова	перервалася,	
коли	через	цегляну	кладку	їдальні	
з’явився	бюст	в	краватці	—	пан	во-
жатий.	
	 —		Що	ви	тут	робите,	кур-
дуплики?	 Та	ще	 й…	 З	 моїми	 ци-
гарками?	Все	викурили!	А	ну,	геть	
до	 табору.	 доки	 Софія	 Павлівна	
не	 прокинулася!	 Ех,	 дістанеться	
мені	за	вас.	 І	в	ту	ж	мить,	Васька	
з	 Пашкою	 стрімко	 розчинилися	
на	об’єктиві	вожатого,	а	він	зібрав	
недопалки,	 знайшов	 у	 викраденій	
піонерами	пачці	останню	цигарку	
і	запалив	в	затяжку.
	 	—	 	Гарно	тут..	—	 	Пішов,	
залишаючи	час	наодинці.
	 Але	прокинувся	якось	Вась-
ка	вже	не	Ваською	−	прокинувся	він	
Василем	Петровичем	на	сороково-
му	 поверсі	 хмарочоса,	 а	 на	 дворі	
був	уже	далеко	не	1985,	і	з	тих	пір	
пройшло	40	років	−	час,	коли	все	
змінилося.	Ліжко	привітало	Васи-
ля	Петровича	й	дало	декілька	по-
рад,	виставивши	на	стіну	продук-
тивність	його	сну	—		все	по	нулях.	
Накинувши	халат,	не	поспішаючи	
пройшов	він	до	кухні.	За	круглим	
скляним	 столом	 побачив	 Василь	
Петрович	 родину:	 дружина,	 стар-
ший	 і	 молодший	 сини,	 малень-
ка	 донька,	 й	 у	 всіх	 були	пристрої	
самого	 різного	 штибу:	 планшети,	
мудровані	 окуляри,	 навіть	 якісь	
електронні	сфери.	А	в	кутку,	у	ко-
шику,	 лежав	 маленький	 залишок	
ряду	собачих	—		Пушок.	На	скля-
ному	 столі	 танцювали	 голограми,	
прогноз	погоди,	новини,	але	всі	на	
кухні	були	нібито	не	в	собі.	Оциф-
ровані	 новим	 світом,	 з	 боку	 вони	
здавалися	сліпими,	які	намагають-
ся	 знайти	щось	 в	 повітрі.	 Василь	
Петрович	 подивився	 на	 сім’ю,	
всівся	в	крісло,	взяв	старий	випуск	
газети	«Бульвар	Гордона»,	й	запа-
лив	 лімітовані	 «Біломорканал».	
Підлетів	 до	 нього	 настирливий	
дрон-прислуга,	а	Василь	Петрович	
взяв	його	за	каркас	і	кинув	в	стіну,	
але	 навіть	 цього	 гучного	 звуку	
його	 сім’я	не	помітила,	 залишаю-
чись	в	густому	цифровому	тумані.	
Засумував	Василь	Петрович,	вже	в	
який	раз	відчувши	себе	самотнім,	
та	згадував	про	собаку,	і	про	буди-
ночок	на	березі	річки	Ангара.	

Давил	Батищев
Фото:	fishki.net
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ЛИШЕ ЛЮБОВ ПОЛАГОДИТЬ! БУДЬ,
ЯК ЛЕО — НЕ ОБРАЖАЙСЯ!

	 Леопольдівську	 простодуш-
ність	 практикували?	 Якщо	 ні	 –	
спробуйте!
Залишатися «терпилом» або йти 

на ринг?  
	 Біжимо	на	роботу/навчання,	
на	ходу	жуємо	бутерброд	і	до	вечо-
ра	 сидимо	 за	 блакитним	 екраном	
—		нас	варто	вибачати	і	ми	маємо	
вибачати!	 А	 є	 ще	 ті,	 у	 кого	 хворі	
діти,	 батьки;	 деяким	 ледве	 виста-
чає	на	 їжу,	а	у	 інших	взагалі	доля	
зіпсована	 квартирним	 питанням	 і	
кота	ніде	подіти.	Але	як	же	склад-
но	 йти	 на	 цей	 подвиг	 вибачення	
втомленим,	голодним	нам,	яких,	як	
здається,	 ніхто	 не	 розуміє.	 Ледве	
утрамбувавшись	 в	 маршрутку	 нас	
вже	 звинуватили	 у	 обжерливості,	
бо	 «Ваше	 черево	 (НУ,	 МАЙЖЕ	
ТАК;)	 затиснуло	 мою	 сумку.	 Ви	
що,	 слон?»	У	 таких	 випадках	 лю-
бов	до	ближнього	про	себе	нагадує	
в	останню	чергу,	коли	в	хід	пішла	
вже	важка	словесна	зброя.	Як	бути?	
Розглянемо	кілька	прикладів.
	 Біблія	 пропонує	 тренува-
ти	 смирення	 і	 показати	 Богу,	 як	
ми	 Його	 любимо.	 Психологи	 ж	
стверджують,	 що	 пригнічені	 емо-
ції	проявляються	хворобами,	часто	
онкологічними.	 У	 свою	 користь	
вони	звертають	і	той	факт,	що	виба-
чення	з	приводу	і	без	культивують	
невпевненість	 в	 собі.	 Натомість	
рекомендують	 «звільняти»	 емоції	
і	 давати	 волю	 почуттям.	 Поясню-
ючи,	що	такі	люди	більш	здорові	і	
щасливі.

Від посмішки навіть жуйка на 
асфальті розтане :)

	 Вибачитися	 навіть	 якщо	
не	 винен	 і	 смиренно	 «підставити	
другу	щоку»,	 -	читаємо	в	Писанні	
і	 Житія	 святих.	 У	 Нагірній	 про-
повіді	Ісус	Христос	говорить:	«Хто	
вдарить	 тебе	 в	 праву	 щоку	 твою,	
підстав	 йому	 й	 другу.	 А	 хто	 хоче	
тебе	 позивати	 й	 забрати	 сорочку	
твою,	 віддай	 і	 плаща	 йому;	 і	 хто	
силувати	 тебе	 буде	 відбути	 з	 ним	
милю	одну,	іди	з	ним	два	»(Мф.	5:	
38-41).	Розуміння	цих	слів	аж	ніяк	
не	буквально.	Тому	що	 знаємо,	 як	
Ісус	 ганебно	 вигнав	 торговців	 зі	
свого	храму,	опираючись	 їх	безче-
стю.	«Не	противитися	злому»	-	оз-
начає	не	відповідати	тією	ж	моне-
тою.	Апостол	Павло	говорить:	«Не	
мстіть	 самі,	 улюблені,	 але	 дайте	
місце	 гніву	 Божому.	 Бо	 написано:	
Мені	помста	належить,	Я	відплачу,	
говорить	Господь»	(Рим.12:	19).
	 Виявляється,	 коли	 ми	 від-
повідаємо	 злом	 на	 зло,	 то	 покла-
даємо	на	себе	зовсім	не	нашу	місію	
і	робимо	замах	на	волю	Божу.

	 У	 наступному	 посланні	 до	
римлян	 апостол	пропонує	перема-
гати	 зло	 добром	 (Рим.12:	 21).	 Як	
геніальна	 ця	 думка!	 Варто	 тільки	
раз	 спробувати	 водієві/сусідові	 в	
маршрутці	відповісти:	«І	я	вас	теж	
люблю/і	 ви	 будьте	 здорові»,	 люди	
одразу	 ж	 переглянуться	 в	 подиві	
і	 розтануть	 в	 легкій	 усмішці,	 як	
жуйка	на	асфальті.	Але	є	небезпека	
заразитися	 іншим	недугом	—	 	ли-
цемірством.	
	 Це	 відбувається	 тоді,	 коли	
на	словах	ми	нібито	«пробачили»,	
але	в	душі	дракони	полум’ям	спо-
пеляють	тих,	хто	образив	нас.	Най-
частіше,	ми	говоримо:	«Я	ніколи	не	
ображаюся,	але	ти	до	мене	не	під-
ходь».

«спасибі!»:	 таку	альтернативу	нам	
пропонує	психологія.	Замість	«ви-
бачте»	—		«спасибі».	І	дійсно,	якщо	
в	кожній	ситуації,	де	провинилися	
будемо	говорити	«спасибі»	замість	
звичного,	то	контекст	 і	посил	ска-
заного	радикально	змінюється.	Ми	
перестаємо	 бути	 «жертвами»,	 а	
стаємо	 вдячними	 «учнями».	 Коли	
того,	хто	нас	образив		ми	сприймає-
мо	як	вчителя,	а	не	ворога,	то	з’яв-
ляється	місце	для	подяки.	У	житті	
завжди	і	всім	потрібні	вчителі.	Так	
давайте	вчитися	одне	в	одного	і	не	
ображатися!
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Особливо	 тяжкий	 випадок,	 коли	
людина	 ще	 не	 розмовляє,	 але	 ні-
бито	 «все	 добре».	 Відомий	 росій-
ський	 психолог	 Михайло	 Лаб-
ковський	називає	такий	тип	людей	
«найнебезпечнішим»,	 бо	 передба-
чити	їхню	реакцію	неможливо.	Як	
тільки	ми	розуміємо,	що	все	вище-
сказане	 плід	 власної	 гордості,	 то	
образа	тут	же	нівелюється.	Господь	
вибачив	 усьому	 людству	 	 і	 віддав	
Сина	 Свого	 улюбленого	 у	 споку-
тування,	 а	ми	не	прощаємо	навіть	
цуценя,	яке	пообідало	нашими	кап-
цями	і	тут	же	шукаємо	йому	нового	
господаря,	не	кажучи	вже	про	лю-
дей.
Вибачення породжують невпев-

неність?
	 Тільки	 зайві!	 Говорити


