
TrashTag в Одесі
 Флешмоб TrashTag  закли-
кає людей прибирати сміття в 
різноманітних громадських міс-
цях, і тисячі інтернет-користу-
вачів саме так і роблять. Акція 
набуває популярності  у світі  і в 
Україні, зокрема в Одесі, Києві, 
Вінниці та ін. 

 Схема така: потрібно сфо-
тографувати будь-яке місце, що 
перебуває в занедбаному стані, 
прибрати його, а потім викласти 
два фото  –  до і після приби-
рання. В соцмережах вже можна 
знайти чимало світлин прибра-
них пляжів і парків. Учасники 
флешмобу залучають до нього 
своїх друзів та знайомих, тож 
кількість  людей, які піклують-
ся про навколишне середовище, 
збільшується щодня.
 Нагадаємо: флешмоб 
розпочався чотири роки тому, 
коли американець Стівен Рей-
нхольд під час подорожі авто-
мобілем, у Каліфорнії, загубив 
папірець, що вилетів із його рук 
через сильний вітер та полетів 
на узбіччя. І тоді він вирішив 
підняти по дорозі сто таких же 
папірців, аби виправити свою 
помилку та  прибрати сміття. 
Завдяки участі компанії UCO він 
створив саме проект #Trashtag, 
котрий набрав такої популяр-
ності сьогодні у всьому світі.
  В Одесі 30 березня відбув-

ся флешмоб: «Я – одесит і мені не 
байдуже!”, у якому взяло участь 
близько тисячі людей, які пра-
цювали в районі Траси здоров’я, 
парку імені  Т. Г. Шевченко, 411-ої 
батареї та біля пляжу «Отрада». 
Захід було організовано власне 
одеситами, натомість регіональні 
ЗМІ подала інформацію, що ор-
ганізаторами та учасниками була 
Одеська міська рада, що не від-
повідало дійсності. Люди дізна-
валися про захід через знайомих 
та мережу Телеграм. 
  Учасники приходили ці-
лими родинами, діти та студенти 

охоче участь долучалися до при-
бирання, і врешті-решт спільни-
ми зусиллями було зібрано при-

близно дев’ять тонн сміття, що 
потім вивезли  вантажівками. 
Організатори приготували заз-
далегідь 300 футболок, 600 пар 
рукавичок та приблизно стіль-
ки ж пакетів і мішків для сміття, 
яких звичайно, не вистачило на 
всіх, але люди приносили паке-
ти та рукавиці із собою. Серед 
учасників були присутні пред-
ставники міських організацій 
та закладів, такі як Help Odessa, 
ресторану Pizza&Grill, ресторану 
SlowPiggy, Фонду Добрих Сер-
дец, спортивних клубів Barbell 
Sportclub та Sparta Sport.

  Втомлені, але задоволені 
учасники охоче поділилися вра-
женням після участі у флеш-

мобі. Усі вони кажуть про те, 
що обов’язково будуть брати  
участь у таких акціях і надалі, 
тому що  для більшості це було 
вперше. Але, окрім позитивних 
відгуків, був і привід засмутити-
ся. 
 Одеситка Анна Греско-
ва каже: «На жаль, ми знайшли 
дуже багато шприців, що валя-
лися на узбіччі, добре що ніх-
то не поранився. Сподіваюсь, 
що наші зусилля не марні і вже 
наступного дня ми не побачи-
мо такий самий безлад на цьо-
му ж місці».  А Ольга Балонєва 
обурюється: «Ми знайшли чиїсь 
чоботи та одяг, навіть спідню бі-
лизну!»
  Один із організаторів, 
Дмитро Бульба каже, що пла-
нується проведення масштаб-
них акцій щомісяця, аби долу-
чити ще більше людей.
Інші міста України також актив-
но беруть участь у флешмобі: у 
столиці зібралися  прибрали те-
риторію Гідропарку, а у Вінниці 
громадяни зустрілися просто на 
забруднених дитячих майдан-
чиках, але, звичайно, не в таких 
масштабах, як це відбулося в 
Одесі.

           Лопатюк  Дарія
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2Інтерв’ю
Ти також хочеш популярний Instagram? 

 Зараз провідною мере-
жею для комунікації, просу-
вання себе є Instagram, де ко-
жен намагається виділитись і 
мати багато «фоловерів». Ми 
поспілкувалися з маркетоло-
гом, який заснував маркетин-
гове агентство «SDMA», Арте-
мом Скоруком. Він навчається 
у Львівському політехнічному 
університеті, а також викла-
дає учням у школах програму 
маркетингу, виступає на кон-
ференціях у ролі спікера, де 
розповідає про просування 
та розвиток продукції бізнес-
менам і професійно налашто-
ваним особам. Артем Скорук 
поділився з нами секретами 
успішного ведення сторінки, 
а також розповів як створити 

— Необхідні критерії для ство-
рення якісної сторінки?
— Насамперед потрібно розуміти 
свою аудиторію.  Необхідно пра-
вильно розуміти мету профілю. 
Якісний та правильний контент 
— невід’ємні фактори, без якого 
профіль не буде мати популяр-
ність. 
— Як правильно підібрати кон-
тент сторінки? 
— Це дуже легко, адже при ство-
ренні профілю ви визначаєте на-
прям, у якому будете висвітлюва-
ти публікації. Простіше сказати, 
сферу діяльності сторінки : автів-
ки, продаж товару, краса, музика. 
А вже протягом ведення профілю 
спираєтеся на тематику. Важливо 
не переключатись з однієї теми 
на іншу, адже підписники цього 
не зрозуміють, їм буде не цікаво. 
Вони підписалися на один інте-
рес, а інше їх, можливо, не буде 
цікавити. Таким чином, не втри-
маєте стару аудиторію та не змо-
жете набрати нову.
— Які є підводні камені при 
веденні профілю? 
— Обов’язково потрібно вивчити 
свою статистику, більше спілку-
ватися з аудиторією, підбирати 
правильні запитання. Люди лю-
блять, коли до них проявляють ін-
терес, цікавість і бажають більше 
дізнатися один про одного. Також 
потрібно пам’ятати про періо-
дичність постів. Не можна брати 
перерву між публікаціями, якщо 
читачі звикли до щоденного 

«постінгу». 
— Який контент Instagram зараз 
є популярним? 
— Найпопулярнішим форматом є 
відео. Споживачі стають ліниви-
ми, не хочуть читати багато тексту. 
Переглядати відео — цікаво, при-
вертає увагу та не вимагає зусиль. 
Instagram надає перевагу такому 
формату, підтримує його та ранжи-
рується в стрічці. 
— Як створити гарну шапку про-
філю?
— Її потрібно створювати за сфе-
рою сторінки. Обов’язково вказати 
місце розміщення, адже з’являється 
більше шансів, що тебе знайде нова 
аудиторія. Важливо вказати УПТ 
(унікальну торгову пропозицію), те, 
чого людина має обрати саме вас! 
Помістити «оффер» (пропозицію) – 
заклик до дії. Наприклад, студія ма-
сажу напише «з нашим масажем ви 
схуднете за два сеанси. Запишись 
прямо зараз на пробну процедуру». 
Необхідно вказати деталі профілю: 
контактні дані, електронну пошту 
тощо.
—Чи потрібно використовувати 
хештеги? 
— Обов’язково! Це один із шляхів 
залучення аудиторії, органічного 
трафіку. Головне правильно зібрати 
всі хештеги. Вони є низькочастотні/ 
середньо/ високочастотні. Потріб-
но намагатися вийти на гарне охо-
плення аудиторії, щоб потрапити 
до топ «високого хештегу». Мак-
симум у пості можна використати 
30 хештегів. Тобто їх потрібно рів-
номірно розподілити. Таким чином 
буде більше шансів опинитися на 
популярній сходинці.
— Як правильно спілкуватися з 
підписниками? 
— Є така річ, як тон of voice, тон 
твоєї розмови, стиль розмови з під-
писниками. Він визначається з са-
мого початку створення сторінки 
та ведеться упродовж усього кори-
стування. Головне – спілкуватися з 
аудиторію однією мовою. 
— Які програми для обробки ві-
део– та фотографій якісні?
— Кожен вибирає комфортні та 
прикольні для себе. Я можу виділи-
ти : Crello, Canva, PicsArt, imovie, in 
shot. 
— Чи важливий обсяг тексту до 
дописів? 
— Все залежить від цільової ауди-
торії. Якщо вони люблять читати, 
то так. Усі ці питання  розглядають-
ся на початку. Якщо ти маєш мало 
знань із приводу пізнання ауди-
торії, то пробуй і дивись активність. 
У минулому  році був популярним 
сторітелінг. 
— Краще мати відкритий чи за-
критий аккаунт? 
— Краще мати відкритий аккаунт. 
Закривають лише за необхідністю 
у поодиноких випадках:  реклама в 

блогера, коли конкурент накрутив 
тобі підписників. Коли профіль за-
критий, то не підходить бізнес–ак-
какунт, тобто не видно статистики. 
Ви вже знаєте, що без аналітики 
профілю дуже важко).
— Яка вартість маркетингової 
послуги ?
— Від 250 доларів без рекламних 
бюджетних вкладень. Взагалі, все 
залежить від сфери послуги, яку ви 
хочете популяризувати. Наразі лег-
ко просувається мілка продукція. 
Якщо брати до уваги вкладення в 
рекламу, то все залежить від покуп-
ця. Адже ви можете  взяти будь-яку 
кількість охоплення користувачів 
мережі та на скільки завгодно часу.
— Скільки часу необхідно для 
розкрутки Instagram профілю?
— Зважаючи на, що вважати роз-
крученою сторінкою). Якщо брати 
до уваги певну кількість продукції, 
яка є еквівалентом ціни наших по-
слуг, то приблизно місяць. Якщо ви 
займаєтеся просуванням самі, то 
все залежить від професіоналізму. 
—Варто продовжувати сторінку, 
яка існує, чи краще створити 
нову?
— Залежить від того, у якому стані 
знаходиться ваш аккаунт. Якщо ви 
маєте накручених підписників, не-
розроблену стратегію та не презен-
табельні фотографії, то, звісно, кра-
ще створити новий профіль. 
— Яким чином здійснюється на-
копичення підписників? 
— Все залежить від можливостей 
власника. Базові шляхи набирання 
аудиторії є: 
1.Таргентована реклама – офіційна 
сторінка на Facebook,  де ви можете 
ділитися публікаціями, посилаю-
чись на профіль. 
2.Масфоловінг – автоматизований 
процес підписування на свою ау-
диторію. В результаті чого люди ба-
чать аккаунт на своїй сторінці та в 
разі зацікавленості, підписуються. 
Це, до речі, дуже популярний метод 
накопичення підписників. 
3.Реклама блогерів. Ні для кого не 
секрет, що є такий вид реклами, але 
він зазвичай є дорогим. 
Є ще безліч різних способів залу-
чення нових підписників, але вони 
більш складні. 
— Обов’язково бути креативною 
людиною, щоб вести сторінку? 
— Насправді, кожен може мати 
свій профіль, адже Instagram — це 
певний алгоритм, де все просто та 
зрозуміло, головне визначити для 
себе головні критерії ведення (мета, 
стратегія, аудиторія, тематика, кон-
тент, тон розмови, кольорова гама). 
Також ця мережа — це маркетинг, 
який прирівнюється до креатив-
ності. Цікаво дивитись на незви-
чайні, не схожі на інші публікації. 
—Краще різноплановий про-
філь чи тематичний? 

— Тематичний є якіснішим. У 
2019 році популярний монопро-
даж, він має свою аудиторію, 
кращий та зручніший у викори-
станні. Також при тематичній 
спрямованості краще утримувати 
підписників і просуватися далі. 
 — Які успіхи має Ваше мар-
кетингове агентство «SDMA» ?
— За 7 місяців роботи без сторон-
ніх капіталовкладень вийшли на 
міжнародний рівень. Працюємо 
з п’ятьма країнами. Найвищий 
чек продажу в Instagram – 30000 
$ без платного трафіку. Зробили 
для мережі масажних салонів у 
березні рекордну виручку, хоч це 
ще не був  сезонний місяць. Про-
вели один потік навчання розвит-
ку Instagram для школярів. Дев’я-
тикласниця окупила курс за два 
тижні і зараз вже заробляє собі на 
кишенькові витрати самостійно. 
Розробили фірмові стратегії про-
сування, які окупають себе в два 
рази швидше звичайних маркето-
логів.
— Чи варто включати в освіт-
ню програму сферу марке-
тингу і зокрема Instagram ?
— Обов'язково. Перший потік 
курсу з Instagram InstaGrammar 
1.0 довів, що школярі та студенти 
дуже швидко все розуміють і по-
чинають заробляти, не виходячи 
з дому та без шкоди навчанню. 
А розуміння маркетингу тільки 
допоможе в майбутньому. Адже 
ми щодня з ним зіштовхуємося в 
будь-якій сфері. Instagram треба 
викладати для зацікавлених лю-
дей. Це дуже вузька сфера. Але 
вчити маркетинг без вивчення ін-
струментів у Internet —  безглуз-
дий. У світі відбувається глобаль-
на діджиталізація. Євген Черняк 
на одній з конференцій сказав, 
що бізнесу, якого немає на екрані 
у користувача не існує. У 2018 
капіталізація діджитал-реклами 
стала більшою ніж ТБ-реклама. 
Хіба це не показник?
— На Вашу думку, чому Петро 
Порошенко та Володимир Зе-
ленський вибрали саме мере-
жу Instagram для обговорен-
ня дебатів?
— Тут два важливі чинники:
По-перше, Instagram почав пер-
шим використовувати Володимир 
Зеленський через її популярність 
до молоді, а Петро Порошенко 
підхопив уже цей вид комунікації.
По-друге, це швидкий, дешевий, 
ефективний спосіб поширити ін-
формацію. Політичні компанії 
перейшли в Instagram також, як і 
рекламні компанії бізнесів.
 Користуйтеся провірени-
ми порадами та створюйте круті 
Instagram-профілі) 

Джога Вероніка
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Що зі мною буде, і ким я стану?

 Випускники впевнені, 
що відсутність досвіду роботи 
ускладнює працевлаштуван-
ня молодих фахівців, а робо-
тодавці вважають, що в моло-
дих спеціалістів високі вимоги 
й низький рівень підготовки. 
Якесь нерозривне коло без-
робіття. Про те чи правда це, чи 
студентство стає заручником 
стереотипів?

 Пошук своєї власної спра-
ви для кожного стає чи не най-
болючішою темою. Нав‘язані по-
гляди оточуючих, стереотипи, 
міфічні судження: «без досвіду 
не можливо влаштуватись» впли-
вають, формують певні страхи. 
Витратити життя на мордування 
себе самого виснажливою робо-
тою у місці, яке не подобається, 
чи у нескінченних пошуках улю-
бленої справи? «Що зі мною буде, 
і ким я стану?», — запитує себе 
кожний абітурієнт, студент, ви-
пускник вищого навчального за-
кладу.
 11 квітня в ОНУ імені І. І. 
Мечникова відбувся ярмарок ва-
кансій на базі якого було проведе-
но прес-конференцію «Ти і робота 
таоєї мрії, шлях до успіху». Пи-
тання пов‘язане з працевлашту-
ванням студенства було розгляну-
то з різних сторін. Почали з того, 
що необхідно дати собі відповідь 
на питання: «Навіщо мені ця ро-
бота?», зрозуміти свою роль у тій 
сфері, що зацікавила. А завер-
шили тим, що вчитися необхідно 
постійно: вивчати нові тренди, 
проходити курси, просто читати і 
розвивати себе у всьому. Команда 
StudPoint — організатор прес-кон-
ференції, допомогла учасникам 
конференції зрозуміти, що таке 
освіта у їх житті, що вона дає і як 
користуватись знаннями, які вони 
отримують у вищих навчальних 
закладах.
     На сайті Київського між-
народного інституту соціології 
було опубліковано результати 
опитування випускників україн-
ських вищого навчального за-
кладу щодо їхнього першого пра-
цевлаштування.  В опитуванні 
взяли участь 1202 випускники з 
239 закладів, які здобули освіту 
за напрямами "бізнес/ економіка", 
"право", "інформаційні техноло-
гії", "архітектура/ будівництво" і 
інженерно-технічних спеціально-
стей, а також 843 представники 
українських  компаній-робото-
давців.  Також у дослідженні бра-
ли участь агентства з підбору пер-
соналу та університетські центри 
кар'єри.
     З'ясувалося, що наприкін-
ці 2018 року постійна робота була 

в 57% випускників, 7% мали до-
свід роботи за спеціальністю, але 
на момент проведення опитування 
не працювали. У 26% випускників 
не було постійної роботи довше, 
ніж півроку, і 10% студентів за час 
навчання не працювали. 70% ви-
пускників переконані, що відсут-
ність досвіду роботи за фахом може 
ускладнити працевлаштування для 
молодого фахівця.  А ось велика 
частина роботодавців основними 
бар'єрами вважає низький рівень 
практичної підготовки (59%) і над-

мірні вимоги молодих людей (40%).
    Серед студентів ОНУ імені І. І. 
Мечникова (151 студент) було 
проведено таке ж опитування. За 
його допомогою вдалося дізнати-
ся у відсотковому співвідношенні 
кількість людей, котрі планують 
працювати за спеціальністю яку 
здобувають — це приблизно 10%. 
Взагалі не планують працювати 
за спеціальністю 20% опитуваних. 
30% вже працюють, проте не за 
спеціальністю на момент опитуван-
ня. Лише 6% здобувають досвід за 
спеціальністю, поєднуючи навчан-
ня з роботою. Хочуть працювати 
за кордоном 12% студентів. Одним 
з варіантів відповідей було запро-
поновано: «Маю бізнес-ідею / роз-
робляю стартап». Такий варіант об-
рало 8% опитуваних. 4% студентів 
не можуть влаштуватися на роботу 
через брак досвіду. Решта — 10% 
опитуваних планують продовжува-
ти навчання за спеціальністю, або 
перекваліфіковуватися. І, мабуть, 
жартома деякі студенти відповіли, 
що не планують працювати взагалі.
    Не заздрить зухвалості таких сту-
дентів-жартівників Марина Барба. 
У минулому році дівчина закінчи-
ла факультет журналістики ОНУ 
імені І. І. Мечникова і зараз працює 
кореспондентом на каналі «ZIK» 
у Києві, має власні проекти в рам-
ках медіа-холдингу й регулярно 
публікує свої матеріали у київсь-
кому виданні «День». Активну 
журналістську діяльність дівчина 

розпочала ще на третьому курсі на-
вчання, і це не завадило їй здобути 
диплом з відзнакою.
    «Моє розуміння того, що я на-
справді хочу бути журналістом 
прийшло до мене із запізненням. 
На першому і другому курсі я про-
сто була зразковою студенткою і не 
цілком розуміла чи на своєму я міс-
ці. Дуже скоро відчула необхідність 
у практиці, хоча б дистанційній. 
Так я знайшла відповіді на всі пи-
тання. Ні, я не закликаю студентів з 
першого курсу занурюватися в ро-

бочий процес, покидаючи універ-
ситет, я закликаю шукати себе», — 
радить Марина.
    Піклуючись про своє майбутнє, 
чимало студентів розпочинають 
практику під час навчання. 20 сту-
дентів із 70-ти працюючих здобува-
ють досвід за спеціальністю. Проте 
кількість студентів, упевне-
них у тому, що не будуть пра-
цювати за фахом — більша. 
Так, Кучер Софія, що здобу-
ває другу освіту за спеціаль-
ністю філолог в ОНУ імені І. 
І. Мечникова після завершен-
ня навчання в НЮУ імені Я. 
Мудрого та репетиторської 
діяльності, що зовсім не від-
повідало її фаху, коментує: 
    «Після закінчення ВНЗ 
знайти хорошу й високоопла-
чувану роботу практично не-
можливо.  Справа в тому, що 
ті знання, які дають ВНЗ дуже 
сильно відрізняються від 
того, що потрібно роботодав-
цю.  Навіть найпрестижніші 
(і дорогі) ВНЗ не встигають 
за вимогами ринку.  Програ-
ми ж більшості ВНЗ абсолют-
но відірвані від реалій, їх можна 
розглядати тільки в як базову під-
готовку. Тому завжди треба бути 
готовим і усвідомленим у тому, чим 
плануєш займатись. Найголовніше 
— самоосвіта. Викладачі дають усе, 
що від них вимагається, проте, я, 
як викладач, запевняю — це марна 
справа, якщо студент не зацікавле-

ний у самостійній роботі».
    Звичайно, самостійна робота 
студента — це результат бажання 
пов‘язати своє життя з обраною 
професією. Але дуже часто підліт-
ки подають заяви на вступ одразу 
в декілька ВНЗ і виходячи з того, 
який рейтинг мають у певному 
навчальному закладі (завдяки ре-
зультатам ЗНО), вступають туди, 
куди «потрапили на бюджет», 
чи взагалі «просто потрапили». 
Звідси нестабільне самовідчуття 
у певній роботі, напруга, бажан-
ня «скоріше закінчити», «зробити 
щось своє», поїхати на заробітки 
за кордон.
  За даними агенції із пра-
цевлаштування людей за кордо-
ном «Eurojop.top», 65% охочу-
ючих працювати в Європі — це 
студенти. Після закінчення на-
вчальних закладів чи під час літ-
ніх канікул, студенти звертають-
ся у агенції з метою заробітку 
грошей за кордоном. Повертаю-
чись, продовжують навчання. 
«Гроші. Студентам набагато 
простіше заробити там і витрати-
ти тут, аніж проходити стажуван-
ня, витрачати час за низьку за-
робітну плату», — каже менеджер 
із працевлаштування, заступник 
компанії Eurojop, Станіслав Лу-
пашко. 
  Торкаючись цього питан-
ня, відома українська телеведуча 
й акторка Соколова Яніна у своє-
му Facebook дописує: «З 17 років я 
випробовувала себе, займаючись 
різними видами діяльності. Мені 
доводилося працювати кельнер-

кою, покоївкою у пошуках «лег-
ких» грошей, але найбільше часу 
я присвячувала письму. Просто 
тренувалась. Через деякий час 
мала певний досвід в журналі-
стиці. І лише у 30 років зрозуміла 
— я маю що сказати людям».

Каретна Зоя



4Одеса
Одеса св’яткує на широку ногу

 В Одесі 1 квітня 2019 
року відзначали традиційну Гу-
морину, яка в цьому році була 
присвячена 100-річчю Одеської 
кіностудії.

 Гуморина в цьому році від-
святкувала своє 46-річчя! Столи-
ця гумору ділилася посмішкою 
1 квітня з усім світом. Одеситам 
було на що подивитись: парад 
клоунів і мімів, весела карна-
вальна хода, музичні й творчі 
колективи. Не зважаючи на те, 
що понеділок – перший робочий 
день тижня, туристів та місцевих 
мешканців  на заході порівняно з 
минулими роками виявилося не 
менше. Напевно, всіх зацікавила 
програма, яку задовго до свята 
оприлюднили всі одеські  та  всеу-
країнські соціальні мережі.
 Перша подія дня — парад 
від Соборної площі до Примор-
ського бульвару. Він стартував о 
14:00. Учасники ходи: міми, кло-
уни, музиканти, живі скульпту-
ри, танцюристи й актори «Дизель 
шоу». По обидва боки вулиці на-
товпи людей, напевно, це вперше 
в Одесі такий марш усім відомих 
героїв стрічок  світових концер-
нів з виробництва фільмів і те-
лесеріалів та унікальних автівок. 
У колоні було близько 20 авто-
мобілів, багато з яких стилізували 
під «кадри» відомих кінострічок, 
знятих на Одеській кіностудії. 
Були й ті, хто лякав своїми ко-
стюмами та образами, матеріалі-
зованими із фільмів жахів. У ході 
брали участь понад 20 байкерів 
на мотоциклах, люди на ходулях, 

учасники міжнародного фестивалю 
«Комедіада». Через гучну монотон-
ну музику параду та таке скупчення 
людей можна було відчути й страх, 
адже велике скупчення людей не-
безпечне в такі моменти, тому через 
кожні два метри все контролювали 
поліцейські. 
 З 15:00 до 19:00 біля пам'ят-
ника Дюку було «Караоке на май-
дані» з Ігорем Кондратюком. Співа-
ти можна було всім охочим.
О 15:30 розпочався концерт на го-
ловній сцені на розі Ланжеронівсь-
кої й Пушкінської. Спочатку пере-
можцям «Комедіада-2019» вручали 
призи, о 17:00 стартував концерт. 
Вечірня програма розпочалася 
близько 19:00, виступали гості ве-
чора: група «5'NIZZA», через годи-
ну  –  KYIVSTONER, група «Время 
и Стекло».
 У Міському саду проходив 
конкурс костюмів персонажів з 
фільмів, коміксів та комп'ютерних 
ігор. Учасниками були як діти, так і 
дорослі, переможців нагороджува-
ли символічними призами.
Весь день на Грецькій площі пра-
цював ярмарок. На Приморсько-
му бульварі, Театральній площі 
та в Міському саду облаштували 
тематичні фотозони. Для дітей на 
центральних вулицях були розта-
шовані зони для творчості. Малечі 
подобалось усе, вона як ніхто раділа 
святу.
Одесити не соромилися приходити 
в образах клоунів, героїв фільмів та 
зірок. Можна було зустріти Вєрку 
Сердючку з цигаркою в зубах та без-
ліч яскравих образів, як-от:  хлоп-
ців у рожевих костюмах з дорож-

ньою фішкою на голові. 
Одного з них зупинили 
охоронці котрогось із 
готелів і почали допи-
тувати, де він поцу-
пив ту фішку, кажучи, 
що в них на днях така 
зникла. Жартували на 
кожному кроці. Взагалі 
цей день відрізнявся 
яскраво-рожевими, 
салатовими та жовти-
ми кольорами, що ще 
раз свідчило про роз-
кутість одеситів, смі-
ливість, креативність 
та бажання виділитись. 
Діти розмальовані, 
підлітки в масках, старші люди теж 
не тримались осторонь, хто-хто, а 
вони вміють дивувати образами. 
Студенти, напевно, прогуляли пари 
аби відсвяткувати це дійство.
 До вечора кількість нетвере-
зих  зросла, що не дуже гармонію-
вало зі святом. Знали б одесити, 
скільки грошей пішло на це свято. 
За словами продюсера свята Оле-
ни Орлової, загальний бюджет за-
ходу становив близько 200-300 ти-
сяч доларів (приблизно 5,4-8,1 млн 
грн), що включає гонорари арти-
стам.  При цьому оформлення од-
нієї автівки, що їхала ходою, могла 
сягати 3-4 тисяч доларів. Директор 
департаменту культури й туризму 
Одеської міськради, Тетяна Марко-
ва  розповіла  для одного з одеських 
видань, що з міського бюджету буде 
виділено близько мільйона гривень 
на технічні витрати, решту витрат 
покриють спонсори.
 15 перекритих вулиць не 

надто порадували одеситів, нав-
чання й роботу ніхто ж не відмі-
няв. Шалені затори добре зіпсува-
ли настрій. 
Напевно, запам’яталося свято 
одеситам саме яскравістю образів 
та парадом, що й відрізняло цьо-
горічну Гуморину від попередніх, 
а також дуже вдале її поєднання з 
виборчою кампанією.
 На Приморському буль-
варі лунали одеські пісні цілий 
день, шансон спонукав людей до 
танцю. Відразу видно, як одеси-
ти пишаються своєю колоритні-
стю. Не було нічого грандіозного, 
люди просто відпочивали, свято 
стало приводом зібратись одеси-
там у центрі  й ще раз перекона-
тись, що наше місто прекрасне, 
до того ж погода в цей день була 
неймовірна, напевно, місцева вла-
да замовила її для нас за гарні ко-
шти! 

Діхтяр Анастасія

    Ми не дуже замислювалися про 
свої експерименти в студентській 
газеті, поки не сіли поговорити 
в колі, насамперед у колі друзів. 
Поговорили про те, як і хто встиг 
виявити себе за час співпраці в 
газеті «Призма», адже редакція 
— можливість відчути реальну 
атмосферу сучасного українсько-
го видання; виховати в собі ор-
ганізованість, роботу в колективі, 
а що найважливіше — навчитися 
на практиці того, що старанно 
вкладають у наші голови викла-
дачі.
Я не хочу писати про це…:

    Ніхто нікого не має права 
змусити написати про те, що 
відштовхує. Зрештою, жур-
наліст завжди сам визна-
чається з проблематикою і 
сферою діяльності. Щось, 
як і звичайні люди, любимо, 
щось нас лякає, а щось зму-
шені терпіти. «Призма» дає 
право вибору, тому кожен 
встиг визначитися з тим, що 

до душі.
    Так, можливо, саме в нашому ко-
лективі сформувався майбутній ре-
дактор якогось провідного видання 
України – Лопатюк Дар’я. Редактор-
ська діяльність у межах нашої газе-
ти передбачає дуже широкий діапа-
зон обов’язків: організація, пошук 
тем, контроль за літературним ре-
дагуванням тощо.
    Невід'ємним осередком нашої 
міні-структури стала Джога Ве-
роніка. Дуже часто замислюємося 
про те, що б ми без неї робили, адже 
найважливішу місію верстальника 
покладено на неї. Напевно, це той 

випадок, коли людські якості: енер-
гійність, життєрадісність і актив-
ність, формуються в робочій сфері 
і перетворюються в оперативність, 
багатофункціональність і жур-
налістську хватку.
    Гармонійно влилась у колектив 
редакції Таха Самар, незважаючи на 
те, що вона студентка-іноземка. Ії 
активність, зацікавленість, бажан-
ня писати дозволяють продемон-
струвати погляд на життя інозем-
них студентів в Україні від самої їх 
представниці, що може бути цікаві-
шим?
Ніхто не сидить без діла:
    Кожен виконує важливу функ-
цію при створенні нового випуску. 
Саме як газета не може існувати 
без верстальника, редактора, жур-
налістів, вона не може існувати і без 
коректора, функції якого викону-
ють Анастасія Діхтяр і Зоя Каретна; 
без художнього редактора — Влади 
Тіщенко, яка відповідає за підбір 
світлин, інфографіку тощо; без пе-
ревірки матеріалів на унікальність, 

наявність плагіату, чим займаєть-
ся Поліна Захарова.
Невже все так просто?
    Дуже важливо ставитися до ро-
боти в колективі відповідально, 
саме це дисциплінує. В силу емо-
ційних напружень, трапляється, 
можемо посваритися. І це не див-
но, коли в одному місці збираєть-
ся стільки творчих та ідейних лю-
дей, але в ході дискусії вирішуємо 
всі проблемні моменти разом із 
консультантом Коваленко Аллою 
Федосіївною. Так із численних 
пазлів складається єдина карти-
на, до якої докладають зусилля 
всі члени редакції. Сподіваємось, 
читачі разом з нами побачать те, 
чого не бачать інші. Тільки трохи 
інакше. Без збору інформації, по-
спіху, вибуху емоцій, повторного 
редагування й переживань.    
      Отож, ми хотіли б поділити-
ся кращим. Можливо, саме це 
прагнення допомогло отримати 
нам Диплом «За кращий кон-
тент»?

Від редакції:


