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Україна опинилася в епіцентрі міграційної кризи. Люди, які мають освіту та знання іноземної мови,
 залишають країну. Чому це відбувається?......

25 квітня відбулася 75 студентська наукова конференція в ОНУ імені І. І. Мечникова. На базі під-
секції періодичної преси та медіаредагування взяло участь 10 доповідачів-студентів однойменної 

кафедри........

Мова завжди була болючою темою для України. Статистика серед українців постійно показує 
чималий відсоток російськомовних, суржикомовних громадян. Чому за кордоном люди пиша-

ються національною мовою, а нам цього бракує?

Пожежа завжди була і буде однією з найсерйозніших катастроф, яка може не тільки завдати збитків, 
але забрати й життя. За даними карток обліку пожеж ДСНС України впродовж трьох місяців 2019 

року в Україні зареєстровано 21 187 пожеж. Щодня в Україні, у середньому, виникало 235 пожеж.....

 Відбулося! В ОНУ імені 
І. І. Мечникова  з 6 до 8 травня 
проходив уже 8-ий огляд-кон-
курс факультетів. У змаган-
ні взяли участь усі факульте-
ти університету, а вже вкотре 
незмінний склад журі оцінював 
виступи студентів.
 Конкурс, або ж, як його 
називають самі студенти, Битва 
факультетів, проводився у три 
етапи  – 6, 7 та 8 травня – по черзі, 
що була визначена за поперед-
нім жеребкуванням викладачів. 
Студенти різних вікових груп 
та спеціальностей представля-
ли свої факультети перед коле-
гією шановних журі, серед яких: 
музикант, соліст групи "Мадам 
Тюссо" Іван Мічковський, ге-
неральний продюсер Міжна-
родного джазового фестива-

лю «Одеса джаз-фест» Наталія 
Ертнова, а також проректор 
університету, голова суддівської 
колегії Володимир Хмарський. 
На презентацію свого факуль-
тету учасникам конкурсу від-
водилося 30 хв, упродовж яких 
вони виступали в таких жанрах: 
оригінальний номер, вокал, но-
мер викладача та хореографія. 

Додатково також оцінювалися ві-
деоозвучка, підтримка вболіваль-
ників та афіша-запрошення фа-
культету.
 По закінченню третьо-
го дня конкурсу шановні судді 
мали час протягом тижня, щоб 
визначити найкращих серед усіх 
номінацій, а також обрати голов-
них переможців битви.
 Ось уже в понеділок, 13 
травня, настав день X. Саме той 
день, якого очікувала чимала кіль-
кість студентів, аби нарешті дізна-
тися імена найкращих. Святковий 
вечір оголошення результатів, за 
доброю традицією, збігається із 
датою Дня народження ОНУ імені 
І. І. Мечникова, якому в цьому 
році виповнилося 154 роки. Голов-
ними ведучими заключного кон-
церту виступили Вероніка Джога 
та Сергій Щербанов, студенти 2 та 
1 курсу відповідно.
 Розпочали як завжди, про-
мовою ректора ОНУ Ігоря Ко-
валя, який надихнув та побажав 
усім успіху. Надалі в довільному 
порядку, визначеному лише за 
сценарієм (мається на увазі, що 
значення порядку виступів не 
надавалось), повторно зі своїми 

номерами виступали факультети 
політології, економіки й права, 
психології, філологічний, геоло-
го-географічний та біологічний. 
У різних жанрах, виконання яких 
було не обов'язково на високому 
рівні, команди розважали публіку 
та отримували грамоти за участь у 
конкурсі.
Головну інтригу, звичайно ж, 
зберігали до кінця. Спершу оголо-
шували та вітали грамотами пере-
можців різних номінацій: 
• найкраща афіша – факуль-
тет психології та соціальної робо-
ти  і факультет історії та філософії; 
• найкраща підтримка 

вболівальників  – факультет між-
народних відносин, політології та 
соціології; 
• найкраща відеоозвучка  – 
біологічний факультет; 
• найкращий оригінальний 
номер  –  факультет журналістики, 
реклами та видавничої справи; 
• найкращий номер виклада-
ча  –  факультет міжнародних від-
носин, політології та соціології; 
• найкращий вокальний но-
мер –  факультет романо-герман-

ської філології; 
• найкраща хореографія   –  
факультет психології та соціаль-
ної роботи.
 Потім шановні судді не 
втратили можливості загадати і 
про Mechnikov Fest. Прокомен-
тували захід, привітали його 
переможців та висловили слова 
приємного здивування від про-
веденого фестивалю.
 І нарешті, чотири пере-
можці, які посіли три призових 
місця довгоочікуваної Битви фа-
культетів:
3 місце - факультет журналі-
стики, реклами та видавничої 
справи;  
2 місце - факультет історії та 
філософії + геолого-географіч-
ний факультет; 
1 місце - факультет психології 
та соціальної роботи.
 Вдаватися у подробиці 
й детально описувати систему 
оцінювання конкурсу суддями 
ми не будемо, адже навіть за 
словами голови складу журі «си-
стема оцінювання дуже складна, 
включає в себе багато розра-
хунків і звертає увагу на велику 
кількість нюансів», а лише пам'я-
таймо, що варто старатися кра-
ще, працювати більше й кожного 
року з більшою наполегливістю 
прагнути перемоги.

Бабиніна Єлизавета
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Наукова студентська конференція представляє нашу 

студентську еліту
25 квітня відбулася 75 сту-
дентська наукова конференція 
в ОНУ імені І. І. Мечникова. На 
базі підсекції періодичної пре-
си та медіаредагування взяло 
участь 10 доповідачів-студентів 
однойменної кафедри. На заході 
були присутні наукові керівники 
студентів, викладачі кафедри 
Джиджора Є. В., Сидун І. В., Ко-
валенко А. Ф., Мороз Г. Д., Нерян 
С. О., а також зацікавлені в май-
бутньому взяти участь у конфе-
ренції студенти різних курсів.

 Протягом року студенти 
вели наукове дослідження ра-
зом зі своїми керівниками, ви-
користовуючи бібліографічний, 
інформаційний пошук, засто-
совуючи сучасні інформацій-
ні технології, використовуючи 
статистичні дані, коментарі екс-
пертів, соціологічні опитування, 
а також весь арсенал наукових 
методів. Теми робіт доволі різ-
номанітні, і це підтверджує той 
факт, що студенти факультету 

журналістики мають можливість 
досліджувати, аналізувати не лише 
суто журналістські проблеми, а й 
питання на перетині діяльності різ-
них соціальних інститутів. 
 Метою цієї студентської 
конференції є, по-перше, надання 
студентам можливості покращити 
свою наукову та професійну підго-
товку. Не обов’язково планувати в 
майбутньому бути науковцем, щоб 
вважати участь у конференції до-
цільною. Навички аналізу, систем-
ного мислення, диференціювання 
й класифікації знань студенти здоб-
увають під час здійснення дослід-
ження. А це обов’язково стане в на-
годі в будь-якій галузі, що оберуть 
студенти в майбутньому.
 По-друге, наукова студент-
ська конференція — це інтелекту-
альна робота, головна функція якої 
— взаємозв’язок у формі діалогу 
між студентами. «Головне, щоб ви 
між собою добре поспілкувались, 
тому що зараз обмінюєтеся резуль-
татами своїх наукових досліджень. 
А це можливість поставити один 
одному питання й розібратися, у 
якому напрямку в межах вашої ро-
боти,  необхідно рухатись, — заува-
жив на початку конференції Євген 
Володимирович і додав: — Я щоро-
ку кажу це студентам і сьогодні теж 
кажу. Наукова студентська конфе-
ренція представляє нашу студент-
ську еліту. Якщо Ви  –  учасник кон-
ференції, це означає, що науковий 
керівник вірить у Вас і знає, що Ви 

вже щось дослідили й можете  пред-
ставити результати».
 Першими доповідачами ста-
ли студенти четвертого курсу (пер-
шого бакалаврського рівня):
Д. Шалагінова з темою: «Проблема-
тика блогів Олесі Яхно на порталі 
«Українська правда». Примітно, що 
студентка заочної форми навчання 
розглядала матеріали за 2016-2017 
роки й зробила висновки: блого-
ва публіцистика в рамках сучасної 
журналістики активно та якісно ро-
звивається, і саме блог Олесі Яхно є 
таким прикладом;
  Т. Жук розглядала питання адап-
тації українських військових і ви-
світлення цієї проблеми на шпаль-
тах видань у дослідженні на тему: 
«Проблеми адаптації українських 
військових після АТО (ООС)  –  ре-
алії сьогодення». Реалії, за словами 
студентки, невтішні: висвітлення 
питання на шпальтах вітчизня-
них видань неякісне, порушуються 
журналістські стандарти, особливо 
це стосується регіональних видань;
О. Голда виступила із доповіддю на 
тему: «Журналістський погляд на 
українських жінок у російсько-у-
країнській війні». Студентка роз-
глянула матеріали збірки «Жінка 
війни» Анни Шили й «У війни не жі-
ноче обличчя» Світлани Алексієвич 
та провела певні паралелі у висвіт-
ленні образу жінки журналісткою і 
письменницею.
 Питання були адресовані 
кожному доповідачеві як від сту-

дентів, так і від викладачів, проте 
були й такі, що викликали дис-
кусію, наприклад, доповідь О. 
Іщенко, яка виступала із темою: 
«Проблема зародження та ста-
новлення журналістської освіти 
в Одесі». Можливо, саме через 
те, що присутні певним чином 
причетні до цієї проблеми, вона 
викликала жвавий інтерес. 
Також дискусійним виявилося 
питання, яке розглядала студент-
ка третього курсу Олеся Сагай-
дак (доповідь на тему: «Жанрова 
палітра сайту факультету жур-
налістики ОНУ імені І. І. Меч-
никова»). Кожний студент при-
четний до сайту, адже оновлення 
матеріалів відбувається саме 
завдяки їм. Тому було обговорено 
певні недоліки у функціонуванні 
сайту й можливі шляхи їх вирі-
шення.
 Студентами другого курсу 
було проаналізовано молодіж-
ну проблематику й висвітлення 
культурного життя регіону на 
шпальтах вітчизняних видань і 
за матеріалами регіональної пре-
си. Аудиторія, наукові керівники 
й доповідачі вели активну бесіду. 
Саме в ході такого діалогу виснов-
ки, які зробили студенти під час 
наукової роботи, доповнюються, 
розширюються, конкретизують-
ся завдяки коментарям учасників 
конференції, адже обмін досвідом   
–  одна із засад навчання.

Каретна Зоя

           Де пандуси?  В Одесі розпочали бла-
гоустрій середовища для людей з 
інвалідністю.
 Протягом останнього де-
сятиліття особливо увага при-
діляється створенню безбар’єр-
ного середовища для людей, які 
мають труднощі з пересуванням: 
інвалідів-візочників, дорослих з 
колясками, людей похилого віку 
та ін.
 У розвинених країнах 
можна виявити найрізноманіт-
ніші пристосування, що допо-
магають таким людям вести 
повноцінний спосіб життя: це 
різноманітні пандуси, зокрема 
й пандуси для інвалідних віз-
ків, особливі ліфти в будинках і 
підйомники в метро, спеціально 
обладнані автобуси, стоянки для 
інвалідів тощо. Це обумовлено 
тим, що в розвинених країнах 
робота з адаптації середовища 
для інших груп населення ве-
деться дуже давно.
Результат досягається за раху-
нок суворого дотримання прин-
ципу безбар'єрного середовища. 
В Україні на сьогодні існують 
лише епізодичні вкраплення 

елементів, що полегшують пересу-
вання інвалідам. Але вона теж на-
ближається до стандартів Європей-
ського Союзу. Так, 1 січня 2019 року 
Верховна Рада прийняла за основу 
законопроект, що вносить зміни до 
Закону «Про регулювання містобу-
дівної діяльності». Цей документ 
забезпечує умови створення без-
бар'єрного доступу в приміщення 
для осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення.
 За даними Департаменту 
праці та соціальної політики Одесь-
кої міськради на 1 лютого 2018 року 
в Одесі нараховується 57 528 ін-
валідів усіх категорій. Задля зруч-
ного пересування та відвідування 
такими людьми різних установ біля 
входу в будівлі встановлюються 
пандуси. Але перш ніж дістатися 
до цих установ інвалідам потрібно 
спочатку вибратися з рідного бу-
динку, а зробити це буває складно. 
На жаль, насправді багато пандусів, 
які існують в Одесі, неможливо на-
звати зручними. Найчастіше вони 
швидше заважають, ніж допомага-
ють. А деякими взагалі неможливо 
скористатися — більшість пандусів 
зроблені з порушеннями: кут нахи-

лу занадто крутий, відсутні поруч-
ні, а в деяких випадках пандус про-
сто закритий урною зі сміттям або 
іншими прибудовами. Власники за-
кладів на перших поверхах ставлять 
похилу доріжку, не турбуючись про 
те, що нею неможливо скористати-
ся. 
 Найчастіше порушують 
правила саме дрібні підприємці 
(маленькі магазини тощо). Згідно 
з Державними будівельними нор-
мами (документ ДБН В.2.2-17: 2006 
«Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення») 
усі великі мережі, які подають до-
кументацію на будівництво або 
реконструкцію, надають містобу-
дівний розрахунок на експертизу. 
І лише в разі виконання усіх чин-
них норм мають право розпочина-
ти діяльність. У разі відхилення від 
норм Державна архітектурно-бу-
дівельна інспекція обіцяє наслідки, 
від штрафу до закриття крамниці 
до усунення порушень. 
Необхідно правильно облаштовува-
ти місця, де регулярно знаходиться 
багато людей: тротуари й пішохід-
ні доріжки в дворах, громадські 
будівлі, алеї в парках і скверах, пе-

рехрестя, зупинки громадського 
транспорту, підйоми до кіосків, 
банкоматів та ін. 
 Нині вже існує багато пар-
ків та пішохідних доріжок з так-
тильними вказівками для сліпих 
людей, але цього замало. В Одесі 
розпочали благоустрій середови-
ща для людей з інвалідністю. Так, 
Стамбульський парк планують 
зробити більш доступним для 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями. КП «Міськзелен-
трест» замовив у ПП «Інжгруп» 
розробку проектної документа-
ції для капітального ремонту та 
оновлення парку. Згідно з дани-
ми сайту публічних закупівель 
Prozorro, за неї приватник отри-
має 108 тисяч гривень. Проектну 
документацію повинні розробити 
до кінця року.
 Також одним з напрямів 
політики благоустрою можна на-
звати установку пандусів і в жит-
лових будинках, що забезпечить 
безперешкодний доступ інвалідів 
до свого житла. Але не у всіх бу-
динках таке можливо.

Захарова Поліна
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Американська мрія, або чому молодь їде з України

“Україна опинилася в епіцентрі 
міграційної кризи. Люди, які ма-
ють освіту та знання іноземної 
мови, залишають країну. Чому 
це відбувається?”

 Масштаби виїзду 
українців зростають. Черги 
за візами. Черги на кордонах. 
Українці їдуть на заробітки, 
створювати бізнес, навчатися. 
 Навчання за кордо-
ном стає все популярнішим 
і доступнішим для молодих 
українців. Важливу роль грає 
не лише відкритість європей-
ських чи американських вузів, 
але й подальша перспектива 
та можливість працевлашту-
вання. Серед переваг західної 
освіти молодь називає відсут-
ність корупції, можливість 
поєднувати навчання з робо-
тою і непогано, за українськи-
ми мірками, заробляти.
 “Переїхала вчитися в 
США, коли мені було 19 років. 
Потрапила в штати абсолют-
но несподівано для себе. Хоч 
я і завжди хотіла вчитися в ін-
шій країні, більше розглядала 
Європу. Після закінчення ба-
калаврату в Бостоні я поїхала 
працювати в Лос-Анджелес в 
фінансовій компанії. Зараз от-
римую другу спеціальність – 
готельний бізнес. Після закін-
чення планую повернутися на 
рік в Лос-Анджелес і працюва-
ти в Four Seasons.” – коментує 
свій шлях Катерина Ваховська, 
дівчина з Києва. 
 Згідно з дослідженням 
соціологічної групи «Рейтинг», 
в сім’ях трудових мігрантів 
вибір країни навчання пов’яза-
ний з подальшим вибором міс-
ця проживання. Майже поло-
вина таких батьків вибирають 

для своїх дітей США, Канаду 
або країни Європи. (http://
ratinggroup.ua/ru/research/ )
 За даними Держстату за 
2018 рік, за кордоном навча-
ються майже 70 тис. україн-
ських студентів (тобто кожен 
20-й), і, за даними Інститу-
ту суспільних відносин (ISP), 
тільки 7% українців, які навча-
ються за межами країни, пла-

нують повернутися назад. (https://
gottstat.com/news/) 
 Також для українців існує 
багато програм обміну за кордон. 
Де не лише студенти, а й школярі 
можуть відвідати інші країни, 
майже не витрачаючи кошти. Ча-
стина таких програм безкоштовна 
і націлена на кмітливих дітей зі 

знанням англійської (залежить від 
країни, програми) мови. Завдя-
ки таким програмам діти мають 
можливість побачити світ, ознай-
омитись з іншими культурами і 
вирішити для 
себе, де вони 
бажають на-
вчатися у май-
бутньому. 
Але навчання 
та отримання 
диплому єв-
р опейськог о 
стандарту – не 
єдине, що при-
ваблює людей 
за кордоном. 
Більшість їде в 
пошуках кра-
щого життя і заробітної плати. Го-
ловним чинником, який штовхає 
українців до виїзду із країни, є 
погана соціально-економічна си-
туація.  
 “Майже всі мої друзі - в 
Штатах, Бельгії, Голландії, Сло-
ваччині ... Спочатку їхали туди 
просто заробити гроші і з гроши-
ма зробити бізнес. Хто – що: кафе, 
магазин, мийку ... Кожному своє. І, 
знаєте, що? Ніхто не повернувся! 
Бо виявилося, що навіть якщо ти 
маєш гроші і ти чесна людина, яка 
хоче чесно працювати і давати ро-
бочі місця іншим, в цій країні тре-
ба віддати кожному за перевірку і 
можливість спокійно працювати, 
і в кінці кінців ти залишишся без 
нічого. При цьому тебе держава 
як підприємця ніяк не підтримує, 
а тільки вимагає. Саме тому всі 
вони зі своїм бізнесом не тут, а за 
кордоном.” – коментує ситуацію 
киянин Роман Ялча у Facebook.
 У квітні 2018 року Центр 

економічної стратегії (ЦЕС) Украї-
ни оприлюднив дані досліджен-
ня під назвою «Скільки українців 
виїхало за кордон і що з цим ро-
бити державі». За результатами 
дослідження,  Україна входить у 
першу десятку країн-донорів між-
народних мігрантів у світі. Авто-
ри дослідження оцінюють число 

українських трудо-
вих мігрантів у 4 млн 
осіб, при цьому од-
ночасно за межами 
країни може перебу-
вати близько 2,6-2,7 
млн чоловік, а пра-
цювати за кордоном 
вирішили 16% пра-
цездатного населення 
України. І найбільш 
потужний фактор, 
що виштовхує тру-
дові ресурси – еко-
номічний, українці 
шукають більш ви-
соку оплату праці. 

(https://ces.org.ua/migration/ ) 
“В Україні масштаби трудової мі-
грації досягли загрозливо рівня 
для майбутнього української еко-
номіки,” – написав в Facebook гла-

ва Ради Національного банку Бог-
дан Данилишин. 
 Наприкінці 2018 року 
міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева розповів, що за даними 
Державної прикордонної служби 
та Державної міграційної служби 
на постійній основі за кордоном 
працює 3,2 мільйона українців. 
Так на 2018 рік за кордоном були 
влаштовані 97 098 трудових мі-
грантів з України, на 2017 рік – 83 
779. Також додали, що у 2015-2017 
роках Державна служба статисти-
ки Україна здійснила модульні 
вибіркові обстеження населення 
з питань трудової міграції. У цей 
період за кордоном працювали 
1,3 мільйона мігрантів з України. 
(https://www.radiosvoboda.org )
 Вільне пересування, від-
носно дешеві авіаперельоти та 
поширення англійської мови – це 
полегшує для українців рішення 
про переїзд. Тенденція свідчить, 
що такий вибір все частіше ро-

блять молоді та добре освічені 
люди. Вони зазвичай мобільні і 
через це можуть повною мірою 
скористатися всіма перевагами 
європейської інтеграції. 
Наприклад, більше ніж 10 
років, працює програма для 
студентів під назвою “Work 
and Travel”. Студенти з різ-
них країн мають можливість 
приїхати в США/Німеччину/
Францію/Китай на час літніх 
канікул попрацювати і подоро-
жувати. За програмою учасник 
працює впродовж 3-4 місяців в 
компанії з якою уклав договір, 
отримує відповідно до зако-
нодавства заробітну плату, а 
потім подорожує країною про-
тягом місяця. Кожен сам вирі-
шує, що для нього важливіше 
– заробити більше, більше по-
дорожувати або привезти біль-
ше подарунків. Work and Travel 
не передбачає, що студент змо-
же залишитися в країні, після 
закінчення програми – учас-
ник зобов’язаний повернути-
ся додому. Але не обов’язково 
сподіватися лише на одну про-
граму. З таким самим успіхом 
можна працевлаштуватися ня-
нею закордоном чи вожатим 
у дитячий табір. Програма Au 
Pair USA дозволяє влаштувати-
ся нянею в приймаючу амери-
канську сім’ю. Вашим зобов’я-
занням стає догляд за дітьми і 
допомога по дому – за це отри-
муєте гроші на кишенькові ви-
трати в розмірі до 800 доларів 
за місяць. Програма може три-
вати протягом одного року з 
можливістю подовження на 12 
місяців. Але якщо ви бажаєте 
подорожувати на круїзному 
лайнері, практикувати англій-
ську та ще й отримувати за 
це гроші – ви можете працев-
лаштуватися як працівником 
готелю, так і технічного депар-
таменту (в залежності від ва-
ших знань і умінь, звичайно).
 Такі програми допома-
гають не лише ознайомитись 
з країною, але й завести знай-
омства, зв’язки і можливість 
складання майбутньої робочої 
візи.  

Захарова Поліна
(Фото з інтернету)
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Болюча тема України
 Нещодавно, переглядаю-
чи в соцмережах сторінки одесь-
ких політиків, звернула увагу на 
мову, якою вони розмовляють. 
Ситуація, на жаль, розчарува-
ла. Майже всі одеські депутати 
спілкуються російською мовою 
на чолі з мером Геннадієм Труха-
новим. Невже люди зневажають 
державну мову, цураються її чи як 
це можна назвати інакше? Політи-
ки — це суспільний прошарок, на 
який у розвинутих країнах рів-
няються громадяни. Це державні 
службовці, які зобов’язані роз-
мовляти українською мовою, це 
«слуги народу», які мають вико-
нувати волю виборців. Саме вони 
в першу чергу зобов’язані дотри-
муватися законів. Але, на жаль, 
багато хто нехтує ними.  
 Мова завжди була болю-
чою темою для України. Стати-
стика серед українців постійно 
показує чималий відсоток росій-
ськомовних, суржикомовних гро-
мадян. Чому за кордоном люди 
пишаються національною мо-
вою, а нам цього бракує? Можу 
припустити певний відсоток 
російськомовних, але ж не так 
багато. Можливо, хтось зможе 
пояснити цю тенденцію, але не 
я. Потрібно бути свідомими па-
тріотами-громадянами. Туристи 
постійно захоплюються мелодій-
ністю та милозвучністю україн-
ської мови, а для більшості з нас 
це, вибачте мене за порівняння, 
— «село». Я, звісно, кажу не про 
всіх, але про більшість. У кожно-
му регіоні відсотковий показник 

різний: переважна частину заходу 
— україномовні, а центру та сходу 
— російськомовні. Якщо політики 
(розумні, усвідомлені) почнуть до-
тримуватися державної мови, мож-
ливо, і народ змінить орієнтири й 
перегляне своє ставлення до неї. 
Кожна велика історія бере свій ма-
ленький початок, кожний великий 
бізнес розпочинається з маленької 
пропозиції. Ніколи не пізно зміни-
ти лад на краще, головне — мати 
вправних, взірцевих керівників. 
Прикладом є новообраний прези-
дент України – Володимир Зелен-
ський, який розмовляє російсь-
кою мовою, та нещодавно заявив 
про бажання знайти професійного 
викладача з української мови і все 
частіше на трибунах, сценах, в ін-
терв’ю намагається спілкуватися 
вже українською мовою. «Ми жи-
вемо в Україні, і для мене питання 
мови завжди було питанням часу. 
Я вважаю, що не треба нікого лама-
ти, як колись випалили українську 
мову із цієї території. Ми не повин-
ні випалювати тих, хто розмовляє 
іншими мовами. Ми не маємо пра-
ва, це просто неправильно. Ми вже 
все про мову знаємо. У 10-й статті 
йдеться: державна мова – українсь-
ка. Усі знають українську, на сході 
не знають – вивчать. Там суржи-
ком розмовляють, але не будемо ж 
ми узаконювати суржик: недобре 
це. Ну й усе, є українська мова – 
державна мова. А розмовляйте, як 
хочете, я так уважаю», – зауважив 
Зеленський (gordonua.com). Отож, 
це раціональна думка  з приводу 
«не випалювання тих, хто розмов-
ляє іншими мовами» щодо людей 

інших національностей, але й самі 
українці мусять з повагою ставити-
ся до мови, адже розмовляти як за-
бажає душа – не правильно: є закон, 
є традиції тощо.  І відверто кажучи,  
іноземці теж повинні дотримува-
тись наших правил, вимог, законів, 
на що ми не зважаємо. Адже дер-
жавна мова та державні атрибу-
ти – це те, що характеризує країну, 
робить нас окремою нацією. Маю 
надію, що Володимир Зеленський 
відповідально та рішуче візьметься 
за вивчення й поширення держав-
ної мови на теренах Батьківщини і 
не буде нею володіти як М. Азаров, 
або деякі міністри. 
Раніше із вживанням і вивченням 
української мови було набагато 
важче. Адже державна національна 
політика була така, що переважали 
російські школи, садочки, а почути 
рідну мову можна було лише на уро-
ці з української.  Натомість Україна 
незалежна вже понад 28 років. Це 
суверенна, демократична, собор-
на, сильна держава, яка може себе 
захистити. Тому в ухваленому 25 
квітня 2019 року Верховною Радою 
законопроекті «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної», підписаному голо-
вою Верховної Ради А. Парубієм  і 
президентом П. Порошенком, опу-
блікованому 16 травня  в газеті «Го-
лос України»  визначено єдиною 
державною мовою  українську, якою 
повинен володіти кожен. Закон ви-
магає: знання й застосування мови 
політиками, 90% загальнонаціо-
нальних каналів державною мовою, 
а книг – 50%, переважна кількість 
саме українськомовних реклам, сай-

тів і програм. Уже наступного дня 
видно результати: деякі програ-
ми переклали українською («Роз-
сміши смішного», «95-й квартал» 
тощо). Також розроблено проект, 
у якому до 2026 року Україна зо-
бов’язалася відмовитися від вико-
ристання захищених географічних 
зазначень для продуктів вітчизня-
ного виробництва («Європейська 
правда»). 
  Хочу нарешті бачити по-
вагу та шану до наших традицій, 
символіки, мови тощо. Захища-
ти терени навчилися, виходити 
на мітинги також, скаржитися на 
політичну верхівку та хотіти жити 
краще, але забуваємо про один із 
найголовніших атрибутів — мову. 
Відверто скажу,  сама не володію 
літературною українською, але це 
не привід переходити розмовля-
ти на іноземну. Ця тема постій-
но мене хвилює. Бентежить і той 
факт, що коли приїхала з Вінниці 
навчатися до Одеси, то інколи мене 
не розуміли, просили перейти на 
спілкування російською тощо.
  Я вірю у світле майбутнє в 
Україні, вірю в те, що синьо-жовті 
стрічки на наших кофтинках бу-
дуть не лише для прикраси та де-
монстрації високого патріотизму, 
а ми будемо пишатися й вдоско-
налювати знання з української як 
одного з атрибутів нашої неньки. І 
почнемо вже відсьогодні.

Джога Вероніка

Інклюзивна освіта
 В Одесі та області поступово 
вводять інклюзивну освіту. Про 
інклюзивну освіту в Україні го-
ворять багато, але що конкретно 
робиться останнім часом у цьому 
напрямку? Можемо відзначити, 
що завдяки невтомній праці ор-
ганізацій громадського сектору, 
увазі, яку все більше приділяє 
цьому питанню Міністерство 
освіти й науки України, в нашій 
країні інклюзивна освіта починає 
набирати обертів.
    Інклюзивна освіта - прагне 
розвинути методологію, спря-
мовану на дітей, які потребують 
особливої уваги, і визнає, що всі 
діти - особистості з різними по-
требами в навчанні. В інклюзив-
ній освіті розробляється підхід до 
викладання й навчання, що буде 
більш гнучким для задоволення 
різних потреб у навчанні. Якщо 
викладання й навчання стануть 
більш ефективними в результаті 
змін, які впроваджує інклюзивна 
освіта, тоді виграють усі діти. Які 
ресурси задіюються для вирішен-
ня питань інклюзивної освіти? 

Інклюзивна освіта є комплексним 
питанням. Відповідно, і ресурси ви-
користовуються різні, кожен з яких 
виконує властиві йому функції і ті 
завдання, які перед ним поставлені. 
Зокрема, мова йде про підготовку 
педагогів, розробку законодавчих 
актів, які повною мірою враховують 
зміни,  напрацювання механізмів 
фінансування інклюзивних шкіл, 
моделі залучення фахівців (педа-
гогів-дефектологів, реабілітологів), 
інформаційну та консультативну 
підтримку батьків дітей з особли-
вими потребами.
    З 1 вересня 2018 року в звичай-
них школах Верховна Рада обіцяла 
створювати інклюзивні класи. На 
перший погляд, ідея проста: діти з 
особливими потребами, які рані-
ше навчалися в інтернатах або на 
домашньому навчанні, зможуть 
відвідувати загальноосвітні шко-
ли. Психологи вважають, що якщо 
діти з особливими потребами на-
вчатимуться в звичайних класах, це 
позитивно позначиться на соціалі-
зації таких дітей, які навчаються в 
школах на загальних підставах. 

   За словами Ірини Столбової, за-
ступника директора департамен-
ту освіти і науки Одеської міської 
ради, сьогодні питанню створення 
інклюзивних класів треба приділя-
ти більше уваги. Інтернати будуть 
перепрофільовані. А це означає, що 
багато дітей з особливими потреба-
ми підуть навчатися в загальноо-
світні школи.
   Чи працює ця система в наш час? 
Так. Інклюзивні класи тепер не об-
межені кількістю учнів. Для їх ро-
боти виділяється державна субвен-
ція, а вчителю таких класів надають 
асистента. Також згідно із законом 
передбачені асистенти для дитини з 
особливими потребами. 
     Всього в Україні близько 700 
тисяч дітей з порушенням психо-
фізичного розвитку. І тільки 10% 
з них навчаються в інклюзивних 
школах, а решта - фактично не ма-
ють можливості пристосовуватися 
до життя. 
 “Для дітей, які потребують інклю-
зивної освіти, в 2018 році в Одесі 
працювало 75 класів. У них навча-
лося 136 дітей,” - про це на апарат-

ній нараді в мерії розповіла дирек-
тор департаменту науки і освіти 
міської ради Олена Буйневіч. За 
її словами, в одеських установах 
освіти зараз знаходиться 1000 ді-
тей з інвалідністю шкільного віку 
та 131 дошкільного. У місті для них 
функціонує 3 спеціальних навчаль-
них заклади, а в школі № 77 ство-
рені класи для дітей з порушеннями 
мови. Крім того, за станом здоров'я 
598 школярів навчається індивіду-
ально вдома, також у школах номер 
39, 60, 103 є інклюзивні класи.
 Батьки скаржаться, що їм важко 
надати освіту своїм дітям. “Дуже 
важко. Кожного дня, постійно про-
воджу час із донечкою, тому що 
вона ще не може сама. У нас, окрім 
школи, ще за планом відвідування 
лікарні, не кожного для але періо-
дично. Я вважаю, що таке навчання 
для наших діток важливе, щоб вони 
знаходилися в “реальному” світі, 
головне, щоб інші діти сприймали 
нормально все це,” - каже мати се-
мирічної Іри, яка потребує інклю-
зивної освіти.

Дубчак Тетяна



5 Одещина
Про пожежі в Одесі 

 Ще з дитячих років 
нам розповідали про пожеж-
ну безпеку, як запобігти по-
жежі, загасити полум’я та не 
дати йому розгорітися. Поже-
жа завжди була і буде однією з 
найсерйозніших катастроф, яка 
може не тільки завдати збитків, 
але забрати й життя. За дани-
ми карток обліку пожеж ДСНС 
України впродовж трьох місяців 
2019 року в Україні зареєстро-
вано 21 187 пожеж. Щодня в 
Україні, у середньому, виникало 
235 пожеж, матеріальні втрати 
від яких складали 29 млн. 880 
тис. грн.
 Для одеських пожеж-
ників квітень став дуже склад-
ним місяцем – чи не кожен день 
траплялася пожежа в усіх рай-
онах міста. Причин декілька: 
по-перше, – це різке потеплін-
ня на початку квітня, через що 

підпалювання невеликих су-
хостоїв у полях та степах пере-
творюється на велику пожежу, 
що забирає життя маленьких 
тварин, птахів, іноді людей та 
майна. По-друге, необачність 
мешканців будівель або не-
справність електроприладів та 
засобів газопостачання, що є 

найчастішою причиною пожеж 
у містах. У різних розвинутих 
країнах світу розповсюдже-
на протипожежна пропаганда. 
Так, у Великобританії є великою 
проблемою те, що в домашніх 

протипожежних засобах невчасно 
міняють батарейки, і в потрібний 
момент засіб недієздатний. У нас 
такої проблеми немає, так як у 
більшості облаштованих будинків 
протипожежна система повністю 
відсутня.
 Законом України «Про по-
жежну безпеку» передбачена від-
повідальність за спричинення : 
Зокрема, у статті 6. Обов'язки гро-
мадян щодо забезпечення пожеж-
ної безпеки зазначено:
Громадяни  України,  іноземні  гро-
мадяни   та    особи    без громадян-
ства, які перебувають на території 
України, зобов'язані: виконувати 
правила пожежної безпеки,  забез-
печувати  будівлі, які їм належать 
на праві особистої власності, пер-
винними  засобами гасіння пожеж  
і  протипожежним  інвентарем,  
виховувати  у  дітей обережність 
у поводженні з вогнем; повідом-

ляти по-
ж е ж н у 
охорону 
про ви-
никнен-
ня по-
жежі та  
вживати 
з а х од і в 
до її 
ліквіда-
ції, ря-
тування 
людей і 

майна. Стаття 10 регулює дотри-
мання вимог пожежної безпеки 
при проектуванні, будівництві та 
реконструкції
об'єктів виробничого та іншого 
призначення. Придбані за   кордо-
ном   машини,   механізми,   устат-
кування, транспортні   засоби,   
технологічне   обладнання   вво-

дяться    в експлуатацію  лише  за  
умови відповідності їх вимогам 
нормативних актів з пожежної 
безпеки, що діють в Україні.
 На практиці ж мало що 
відповідає написаному в законі. 

На сьогодні далеко не всі водії пе-
ревіряють свій автомобіль на тех-
нічну безпеку , особливо, якщо 
цей автомобіль придбаний закор-
доном. Якщо в новобудовах при-

сутня система пожежної безпеки 
й план евакуації (але також не у 
всіх), то старі «хрущевки» та ще 
більш старенькі будівлі знахо-
дяться у великій небезпеці. Варто 
привести одеську пожежу за адре-
сою: вул. Черняховского 4, 20 квіт-
ня. Загорілася 12-ти поверхова бу-
дівля, людей вдалося евакуювати, 
ніхто не постраждав. За даними 
ДСНС України, причиною спала-
ху могла стати несправність кон-
диціонеру на нижньому поверсі, 
але точні дані ще встановлюються.
 9 квітня на Ольгієвській ву-
лиці згоріла квартира. За даними 
сайту Думської, причиною було 
коротке замикання пральної ма-
шини. І таких прикладів дуже ба-
гато.
Не треба забувати про одну з най-
більших трагедій Одеси -  у ве-
ресні 2017 року пожежа у таборі 
«Вікторія», що забрала життя ді-
тей і дорослих. Пожежа сталася 
через відключення системи про-
типожежної безпеки та порушен-
ня норм при побудові корпусів 
– розповіли на «24 каналі». Піс-
ля цієї трагедії в Одесі почалися 
масові перевірки на дотримання 
протипожежної безпеки. Після ве-
ликої пожежі в російському місті 
Кемерово в Одесі розпочали пе-
ревіряти торгові центри. Згідно з 
офіційним сайтом ДСНС України 
в Одеській області, кожного року 
здійснюються заходи державно-
го нагляду (контролю) Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій, план яких можна поба-
чити на цьому сайті у відкритому 
доступі. Також можна перегляну-
ти звіт про проведення контролю 
за попередні роки.
 По-трете, в Одесі почасті-
шали навмисні підпали різних бу-
дівель та автомобілів. Наприклад, 

17 лютого до поліції надійшло 
повідомлення про те, що біля 
житлового будинку в Примор-
ському районі Одеси горить ав-
томобіль Opel, який належить 

місцевому мешканцю. Про це 
повідомлив відділ комунікації 
поліції Одеської області, пере-
дає  інформаційний центр УНН.
“Згідно з актом ДСНС, займан-
ня сталося внаслідок “занесен-
ня джерела запалювання ззов-
ні”, — йдеться у повідомленні.
 12 квітня в центрі Одеси 
невідомі зловмисники кинули 
«коктейль Молотова» в при-
парковану іномарку. Причини 
невідомі, за словами очевидців, 
двоє невідомих кинули пляшку 
із запалювальною сумішшю в 
автомобіль і втекли – повідом-
ляє інформаційне агентство 
УНІАН.
 На сьогодні в Україні 
існує велика небезпека, щодо 
виникнення пожеж. В першу 
чергу причина тому – корупція 
у системі державних перевірок 
протипожежної безпеки. Кон-
тролем у сфері техногенної та 
пожежної безпеки займаються 
інспектори органів Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуації. Найчастіше керівни-
кам закладів та будівель легше 
дати хабар інспекторам, ніж по-
ставити протипожежну систе-
му, ставлячи під загрозу життя 
людей. Тому, найперше, що по-
трібно зробити для запобігання 
пожеж – це зупинити корупцію. 

Тіщенко Владислава
(Фото з інтернетру)



6 Культура
Чисто одесский фельетон

 Некоторые местные жи-
тели не то, чтобы ненавидят тури-
стов, нет. Просто недолюбливают. 
Чуть-чуть. Немножко. Капельку. 
Особенно летом и в основном на 
море. Ведь людей на нём, как му-
равьёв вокруг разлитого медового 
кваса и костей одесских бычков. 
Жарко, да и так забито, не про-
толкнёшься, а тут ещё эти прим-
чались со своим добром. Придут 
на пляж, развалятся на подстил-
ке, занимая чьё-то место. Дышат 
нашим южным морским возду-
хом, так и, что самое ужасное, ещё 
и мусорят. Не нахалы ли?
 А в Одессе потихоньку на-
чинается сезон.
 Сара Львовна — женщина 

возраста 63 лет — море считает го-
родским достоянием. А что? Ехать-
то никуда не надо, деньги тратить 
подавно. Проехал одну остановку 
на трамвайчике — и вот песок уже у 
тебя под ногами. Глядишь на волны 
заворожено и приходишь в восторг 
от такого чудесного зрелища. Разве 
же это не сказка? Сразу, как начина-
ется сезон, Сара Львовна выходит 
по утрам, и вперёд на море. Заряд-
ка на свежем воздухе, бодрящая 
водичка, рассвет. А что ещё нужно 
для счастья?
 Только вот не любит она 
лето и море по одной простой при-
чине — туристы. Приедут — и в 
море, и бутылки плавают, и ботин-
ки, и даже что-то похуже.
Сидит как-то Сара Львовна на под-

стилочке. Вокруг людей мало-мало. 
Не проснулись ещё. А она сидит, 
щёлкает семечки да плюётся. 
— Приехали, да? А чего ради вы 
приехали? — разговаривала сама с 
собой Сара Львовна. — Мусорить 
можно и у себя дома. Нам тут та-
кого не надо. Что, сложно бутылку 
до урны донести? Или помидору 
от кожуры дома освободить, а не 

здесь, и в песок сразу, пока никто 
не видит? А некоторые уже и со-
весть потеряли, не стыдятся этого. 
Эх, приехали, — размышляла она, 
а скорлупки всё продолжали ле-
теть на ровный-ровный прохлад-
ный песок, который ещё не успел 
нагреться от солнца. 
 Ну, не догадалась, видимо, 
Сара Львовна, соорудить себе ста-
канчик или взять пакетик для этих 
злосчастных скорлупок. А на по-
купку упаковки очищенных семе-
чек времени и вовсе не было.

Мгебришвили Елизавета

Майбутні слова майстри
     Журналісти можуть бути 
письменниками. Чому б ні? Пев-
но, що книжки в них навіть кра-
щі за їх професійні тексти, якщо 
вчитатись. І ними  не обов’язково 
стають досвідчені майстри слова, 
які мають неабиякий життєвий 
досвід. Аби писати вірші або на-
риси, можна бути студентом, тієї 
ж самою журналістики. Студен-
том ОНУ імені І.І. Мечникова, на-
приклад. Молоді таланти Одещи-
ни, вони серед нас. 

    Дівчинка із світлим коротким 
фарбованим волоссям, чимдуж 
крокує сходинками університе-
ту до якого потрапляє в кращому 
випадку раз на місяць, адже вона 
працює за фахом і викладачі її 
розуміють. Це Олександра Яв-
ник, організаторка літературних 
вечорів “Давайте словами”, яка 
час від часу стає героїнею сту-
дентських матеріалів, тому що 
її вечори захоплюють та нади-
хають слухачів и про це немож-
ливо не розказати іншим. “Голос 
читця” — це проект, який має за 
мету допомогти донести поетам 
чи літераторам- початківцям  
власну творчість до слухачів. 
Умови проекту дуже прості: 
якщо ти бажаєш взяти участь у 
вечорі, тобі потрібно лише за-

реєструватися в організаторів, 
зв’язавшись із ним через сторін-
ки “Голосу” у Фейсбуці/Вконтак-
ті/Інстаграмі чи особисто через 
Олександру й сказати що саме ти 
читатимеш: власні чи авторські 
вірші, чи потрібен тобі музичний 
супровід. Так, аби бути учасником 
“Голосу” не потрібно власноруч 
писати вірші, можна використову-
вати матеріали класиків, власних 
друзів чи сучасних поетів. Також 
вітається публіцистика у вигляді 
есе чи нарисів тощо. Власне, саме 
“Давайте словами” стало творчою 
платформою для самовираження 
молодих поеток.
    Дар’я Коваль пише вірші з ди-
тинства, але довгий час ніяк не 
реалізовувала себе як митець. В 
16-17 років дівчина брала участь у 
поетичному конкурсі БЛОК, який 
був свого часу широко відомий у 
поетичних колах Одеси. Цей крок 
уперед, яким стала участь у кон-
курсі, став сходинкою для участі 
в інщому проекті, який існував у 
2017-2018 роках – Театрі поезій. 
Це була спілка десятка молодих 
одеських поетів, які приймали 
участь у  виставах з власних вір-
шів під керівництвом режисера- 
початківця Насті Карагенової. За-

раз Даша майже ніде не читається, 

останнього разу  її вірші можна 
було почути на зимовому вечорі  
від “Давайте словами” і це, певно, 
лише крок уперед як творча само-
реалізація дівчини. Як пише вона 
у своїх віршах: 
“Топором не срубить сказанного.
Не выжечь огнём написанного.
Революция питается фразами.
Война угасает письмами.”
   А ще студентки нашого факуль-
тету хоробрі: вони організовують 
власні творчі вечори, на які при-
ходять їх друзі та зовсім незнайомі 
люди. 
   5 травня у арт – просторі «Place» 
відбувся дебютний творчий вечір 
моєї однокурсниці Лізи Каплун, 
відомої як Дінка Море. Піти на 
цей серйозний крок й допомогла 
та ж сама Сашка, яка, певно, стане 
в майбутньому чудовою організа-
торкою творчих концертів відо-
мих вже митців. Діна читала свої 
«тексти», як каже сама, “прониз-
ливо сумні та чуттєві”, наповнені 
її особистими почуттями та бо-
лем. Вона пише твори вже декіль-
ка років і рідко ділиться ними з 
іншими, хіба що на Сашчиних 
вечорах – і це створює сімейну 
та дружню атмосферу заходу. Та-
кож Діна робить власноруч шо-
пери та дизайнерські листівки, 

головний месенджем яких : «Ти 
мистецтво»; це провідна думка в 
її творах. І дійсно: хіба не кожна 
людина по-своєму творча, із усі-
ма своїми недоліками та красою? 
І хоча Діна не має широкою кола 
шанувальників  чи власної збір-
ка, ці плани вона має на меті в 
майбутньому.

   Мій слухач, поезія завжди на-
дихає. Я  кажу це як автор цьо-
го тексту і як людина, яка також 
пише вірші. Я також читаю на 
вечорах від «Давайте словами», і 
проводжу заходи разом із інши-
ми одеськими поетами, бо поезія 
– це те, що надихає і дає сили йти 
вперед.  
   Тож читайте вірші та приходь-
те на наші із дівчатками вечори,  
а якщо потрібно, звертайтеся за 
допомогою до Олександри Яв-
ник. 
    Публіцистика – також мис-
тецтво, і кожний її автор доно-
сить до суспільства любов до 
культури.  
   Тож приєднуйтесь!

Лопатюк Дар’я
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Нет торговли без контрабанды

 Майские праздники бла-
гополучно миновали, слякотная 
одесская весна подходит к своему 
логическому завершению, и на 
горизонте уже виднеется откры-
тие летнего туристического сезо-
на. Чем же заняться культурному 
туристу во время беззаботного 
отдыха в Южной Пальмире? Что 
можно посетить, чтобы во всей 
полноте ощутить непередавае-
мый колорит нашей черномор-
ской жемчужины? Помимо пля-
жей, юмора и бронзового Дюка де 
Ришелье, Одесса также славится 
многочисленными музеями, сре-
ди которых есть один, не имею-
щий аналогов во всём мире — 
«Музей контрабанды».
 К сожалению, согласно 
действующему законодательству, 
вещи, конфискованные на та-
можне, не могут быть экспоната-
ми, поэтому экспозиция музея по 
большей части состоит из их ко-
пий.

 Могучий, как полново-
дная река, и неукротимый, как 
любая стихия, поток контрабан-
ды вот уже два века вливается в 
наш город. И это явление стало 
излюбленной темой для мно-
гих  писателей. «По рыбам, по 
звездам проносит шаланду: три 
грека в Одессу везут контрабан-
ду» — как писал наш земляк, 
поэт Эдуард Багрицкий. К тому 
же, благодаря Ильфу и Петрову, 
давным-давно стало известно, 
что вся контрабанда делается в 
Одессе, на Малой Арнаутской. 
Да и Любка Казак, героиня 
«Одесских рассказов» Бабеля, 
лихой главарь одесских контра-
бандистов — персонаж отнюдь 
не вымышленный.
 В начале «славных 
дел»
 В 1817-м году указом 
Александра I в Одессе было 
введено Порто-Франко (зона 
свободной торговли), которое 
поставило наш город на второе 
место по торговому обороту в 
Российской империи. Тогда го-
сударство стало терять в этом 
регионе от нелегального ввоза и 

вывоза товаров ежемесячно 200—
400 тыс. рублей (по тем временам 
довольно внушительная сумма).
Отчасти благодаря контрабанде 
в нашем городе до сих пор суще-
ствует широко разветвленная сеть 
подземных ходов, — катакомбы, 
которые имеют общую протяжен-
ность не менее трех тысяч кило-
метров. Именно они были при-
бежищем для контрабандистов, 
и надежным способом транспор-
тировки нелегально завезенных в 
город товаров.
С контрабандой в Одессе боро-
лись и до введения Порто-Фран-
ко. Еще Екатерина II в конце XVIII 
века создала «казачью стражу», 
которая должна была охранять 
границы государства от незакон-
ного передвижения товаров, как 
по суше, так и по морю. Однако 
со временем ее расформировали 
по причине вполне естественной 
и предсказуемой: падкие на лег-
кую наживу служивые люди, сами 

с огромным удо-
вольствием и эн-
тузиазмом стали 
пополнять ряды 
тех, с кем они 
должны были бо-
роться.
Одесскими кон-
т р а б а н д и с т а м и 
были сформиро-
ваны два основ-
ных канала пере-
мещения товаров 
— западный: на 

Броды, Варшаву и далее в запад-
ную Европу, и северный — на 
Москву и Санкт-Петербург. Под-
робная карта этих маршрутов яв-
ляется ценным экспонатом музея.
«В Одессу преимущественно за-
возили хлопок, оливковое масло, 
алкоголь, пряности и чай. А из 
города вывозили зерно, шерсть, 
рыбу, а также французские духи 
и фарфор. Кроме того, в большом 
количестве перевозили как холод-
ное, так и огнестрельное оружие» 
— рассказывает экскурсовод Та-
тьяна.
Контрабанда в СССР
 В советский период основ-
ным контрабандным товаром ста-
ли пластинки, видеокассеты, кол-
готки, презервативы, и другие, так 
называемые, товары народного 
потребления, которые были в те 
времена, увы, в дефиците и поэто-
му пользовались огромным спро-
сом.
Случаи вывоза контрабанды из 
СССР участились с 80-х годов, 
когда выезд на ПМЖ за границу 
стал возможен для всех желаю-
щих. Дело в том, что гражданам 
нельзя было увозить ничего цен-

ного, кроме личных вещей. И 
поэтому людям перед отъездом 
приходилось менять все нажитое 
непосильным трудом на драго-
ценности, и провозить их через 
таможню порой даже самыми не-
удобными и пикантными спосо-
бами.
Контрабанда в наши дни

 «Сегодня лидером по неле-
гальному провозу через границу, 
являются, как ни странно… авто-
мобильные запчасти. Также, само 
собой, не редко перевозят нарко-
тики, оружие, и сигареты, зача-
стую в колесах или бензобаках ма-
шин» — говорит экскурсовод.
Среди многочисленных экспона-
тов музея особое внимание при-
влекает так называемый «Колум-
бийский сувенир» — настенные 
часы, которые были отправлены в 
Украину посылкой в 2008-м году, 
ободок которых был туго набит 
кокаином и изумрудами. Уверен, 
это были самые дорогие часы в 
мире благодаря внутреннему на-
полнению, конечно же, а не часо-
вому механизму и внешнему деко-
ру.
 За стеклами стеллажей 
размещены противогаз, щедро 
заполненный кокаином, а также 
плюшевый мишка, беспощадно 
нашпигованный наркотиками, ко-
торого, по словам экскурсовода, 
отобрали у ребенка, чьи родители 
напрасно понадеялись на то, что 
на их чадо не падет подозрение 
зорких таможенников.
 «Наркотические вещества 
и драгоценные камни зачастую 
перевозили в пустотелых табу-
ретках и тростях, и в чемоданах 
с двойным дном. Более ориги-
нальный метод перевозки одур-
манивающих веществ придумали 
китайцы. Они смешали героин 
с фаянсом, после этого смешали 
все с глазурью и сделали из этого 

конгломерата посуду, которая 
затем измельчалась в пыль и 
опускалась в воду. После этой 
процедуры героин всплывал на 
поверхность, а остальное оста-
валось на дне» — рассказывает 
экскурсовод.
 Следует отметить, что 
как наркотические вещества, 
так и драгоценности, составля-
ющие экспозицию музея, разу-
меется, не настоящие.
 Гид не ограничивается 
фактами об истории контрабан-
ды исключительно в нашем го-
роде. Он также рассказывает о 
небезызвестном Бостонском ча-
епитии, и не обходит стороной 
тот факт, что Джозеф Кеннеди, 
отец 35-го президента США сде-
лал себе состояние именно бла-
годаря контрабанде. Работник 
музея делится информацией и 
о других исторических событи-
ях и личностях, которые были 
как-либо связаны с этим непо-
бедимым явлением. Также по-
сетителей ждут увлекательные 
истории о том, какими улов-
ками пользуются современные 
контрабандисты по всему миру, 
причем гид не скрывает, что 
большая часть этих историй в 
определенной степени обросла 
мифами.
Чтобы своими глазами уви-
деть нелегальный ввоз товаров 
в наш город, совсем не обяза-
тельно идти в посвященный 
контрабанде музей. Достаточно 
лишь пройтись по одесскому 
«Привозу», где в огромных ко-
личествах лежат сигареты без 
акцизных марок. И этот факт 
наглядно показывает, что кон-
трабандные товары никогда не 
обойдут никакой рынок сторо-
ной, ну или как нараспев хваста-
лись герои фильма «Биндюж-
ник и Король»: «нет торговли 
без контрабанды!». Поскольку 
на такую продукцию, соответ-
ственно, и цена дешевле, ведь 
не надо платить налог государ-
ству. А если есть выгода, значит, 
есть и контрабанда — такова ее 
вечная, неистребимая, и всегда 
устремленная к получению на-
живы сущность.
 Единственный в мире 
«Музей контрабанды» находит-
ся на улице Екатерининской 
№ 6, и рад приветствовать как 
одесситов, так и гостей города.

Евгений Миглей
(Фото з інтернету)
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Час подорожувати !

  Сонечко вже гріє по-літ-
ньому, сидіти вдома або гуляти 
просторами рідного міста вже на-
бридло, а грошей на тури ніяк не 
назбирали. Знайома ситуація? 
  Наша газета поцікавила-
ся для тебе підбіркою недорогих, 
цікавих місць, які не залишать без 
уваги кожного.
1. Софіївський парк у місті Умань, 
заснований XVIII століття. Дерева 
розквітають, набуваючи казкової 
краси. Велика територія площею 
160 га із зонами відпочинку, де 
обов`язково має побувати кожен. 
40 гривень  вартість — дорослого 
квитка, 25 гривень — дитячого. 
2. Поїздка до старовинного міста 
Лева, де є безліч цікавих закладів 
(«Гасова лямпа», «Криївка»),  му-
зеїв («Скла», «Аптека музей», 
«Арсенал»). Львів було заснова-
но Данилом Галицьким 1272 році. 
Середня вартість квартири — 300 
гривень за добу, чекова вартість 
ресторанів — 150 гривень. Врахо-
вуючи квитки у дві сторони, про-
живання, їжу, екскурсії тощо на 
два дні вистачить 1000 гривень. 
3. Міжнародний фестиваль 
«OperaFest» в Тульчині, який 

триває з 4-9 червня в палаці По-
тоцьких. Захід є безкоштовним. 
У самому місті є безліч музеїв 
(Краєзнавчий, Леонтовича тощо). 
Середня вартість квартири за добу 
— 250 гривень.
4. Кам’янець-Подільська фортеця 
— фантастичне місце, яке належить 
до найгарніших міст світу завдя-
ки мальовничому каньйону річки 
Смотрич та величезній концентра-
ції архітектурних пам’яток. У травні 
проводяться фестивалі повітряних 
величезних куль. Середня вартість 
квартири за добу — 250 грн. Із 24 до 
26 травня відбудеться шоу «Битва в 
фортеці». А 7 червня пройде міжна-
родний фестиваль «Ретро-фест». 
5. Вінницький фонтан «Roshen» 
— найбільший пливучий фонтан 
в Україні та Європі. У Вінниці та-
кож є безліч музеїв («Пирогово», 
«Краєзнавчий», «Авто»..), безліч 
парків і садів, гарна архітектура. 
Середня вартість чеку в ресторанах 
200 грн, а квартира за добу — 300 
грн. 
 6. 25-26 травня у Києві пройде фе-
стиваль «Made in Ukraine», на яко-
му буде безліч концертів, розваг. У 
Києві також є безліч визначних міс-
ць («Мистецький арсенал», «Музей 

сновидений», Софіївський собор 
та інші). Вартість квартири за добу 
— 500 гривень. Також, у Київській 
області є парк у селі Буки, який був 
створений 1996 року. Там гарний 
краєвид, садиба Суслова, безліч 
скульптур і фонтани, є «пушкин-
ский» дуб. Вхід у парк безкоштов-
ний, а екскурсія з гідом – 10-15 грн. 
7. Нова Каховка розташована в Хер-
сонській області. Місто виникло не 
так давно. Спочатку це було місце, 
де жили будівельники ГЕС. Каховсь-
ка ГЕС є останньою в Дніпровсь-
кому каскаді, далі річка стає більш 
вузькою. Родзинкою цього місця 
є Дніпровські плавні. Якщо прої-
хатися тут на катері або на човні, 
можна побачити неймовірні ланд-
шафти. Заїхати сюди можна на пару 
днів, вартість хатинок від 250 за ніч, 
всі пляжі та плавні безкоштовні 
для відвідування. У самому місті є 
кілька пляжів. Найпопулярнішим є 
Літній пляж, який знаходиться біля 
Літнього театру. Влітку тут завжди 
багато відпочивальників. Якщо хо-
чете усамітнення з природою, мож-
на відправитися на пляж Козак. Тут 
протягом усіх трьох літніх місяців у 
плавнях квітнуть лілії. Також є різ-
номанітні бази відпочинку, розта-
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Арабский язык в Одессе
 На арабском языке в на-
стоящее время говорит около 
300 млн. чел. Общеизвестно, что 
в Лигу арабских государств вхо-
дят 22 страны, среди которых 
Мавритания, Марокко, Тунис, 
Египет, Объединенные Арабские 
Эмираты и другие. В этих странах 
арабский язык является государ-
ственным. Кроме того, арабский 
язык является официальным в 
недавно получившей независи-
мость Эритреи (на востоке Аф-
рики), правовой статус которой 
ещё не определен. Арабский 
язык распространен также в не-
арабских мусульманских странах 
Африки (Сенегал, Гвинея и др.), в 
Турции, в Иране, Афганистане и 
др.
 Арабский язык  –  язык 
ислама и его священной книги 
Корана, а это означает, что более 
1 млрд. чел. в той или иной степе-
ни знакомы с арабским языком. 
Наряду с английским, русским, 
французским, испанским языка-
ми, арабский является одним из 
официальных и  рабочих языков 
ООН.                                      
   Всего можно насчитать 
более 30 различных диалектов 
этого языка, а литературный 

язык объединяет всех арабов.
 Знание арабского литера-
турного языка позволяет успешно 
работать и общаться практически 
в любой из арабских стран, поэто-
му многие украинцы изучают этот 
язык. 
 Например, Лариса Безуглый 
изучает арабский язык на протяже-
нии пяти лет, практикуя его в об-
щении со своими друзьями: «Один 
из моих знакомых учил арабский 
язык в Киево-Могилянской акаде-
мии и решил организовать неболь-
шие курсы для своих друзей. Мне 
понравилась эта идея, и я тоже ре-
шила их посетить. Сначала было 
тяжело, арабский язык очень не-
привычен для нашего восприятия: 
новые незнакомые звуки, непонят-
ные буквы, сложная грамматика. Я 
люблю говорить на духовные темы 
с разными людьми и хотела изучить 
какой-нибудь язык, чтобы общать-
ся о духовном с людьми разных 
культур. Арабский не был моей  из-
начальной целью, больше думала об 
английском, но когда мне предло-
жили прийти на урок, заинтересо-
валась … Сначала я посещала кур-
сы моего знакомого, а потом учила 
самостоятельно с помощью учебни-
ков и компьютерных программ».
 Зимин Ху комментирует: «Я 

начал изучать арабский благода-
ря своему преподавателю. Прежде 
всего, я считаю арабский язык эсте-
тически приятным, то, как пишут-
ся буквы и как они соединяются. 
Во-вторых, арабский язык является 
языком антисемитизма. В-третьих, 
я знаю многих людей, чей родной 
язык арабский, и это поможет мне 
больше понять культуру и людей. 
Арабский язык является очень 
сложным для начинающих, есть 
много причин для этого: алфавит 
отличается… слова пишутся спра-
ва налево, так что требуется неко-
торое время, чтобы привыкнуть к 
нему… Я думаю, что это один из са-
мых красивых языков в мире, и хо-
тел бы продолжить его изучение».
 Алекс Воронько, студент 
первого курса международных от-
ношений, отметил: «Благодаря по-
степенному изучению, мне араб-
ский язык не показался сложным. 
Конечно, приходится много тре-
нироваться в произношении зву-
ков... Однако меня всегда увлекали 
именно уникальные особенности 
языков. Мне понравился арабский 
язык, сейчас он уже кажется мне 
очень экономным на письме и ме-
лодичным по звучанию”.
 Валерия Александрух, сту-
дентка первого курса ОНУ име-

ни И. И. Мечникова  факультета 
международных отношений: «Я 
изучаю арабский язык уже 3 ме-
сяц, но до сих пор сталкиваюсь 
со многими трудностями, потому 
что в арабском очень много осо-
бенностей, которые тяжело объяс-
нить на  русском или украинском 
языках. Когда я увидела арабский 
в списке языков, которые можно 
изучать на факультете МО, я сра-
зу же решила, что буду изучать 
именно его, потому что для меня 
это возможность выучить абсо-
лютно новый, необычный язык, 
который к тому же является очень 
перспективным на сегодняшний 
день и открывает много возмож-
ностей для карьерного роста”.
 На базе ОНУ имени И. И. 
Мечникова проводятся бесплат-
ные курсы для студентов, жела-
ющих изучить арабский язык. На 
данный момент в группе занима-
ется 6 человек, которые изучают 
арабский язык первый год.

 Таха Самар

шовані в лісі, недалеко від Нової 
Каховки. Там номери коштують 
від 350 за добу.
8. Каменське (Дніпродзержинськ) 
— місто в Дніпропетровській об-
ласті, розташоване по обидва бе-
реги Дніпра. Тут є гарний міський 
пляж, який прибирають, однак ін-
фраструктура на ньому розвинена 
досить слабо. Із зручностей мож-
на відзначити роздягальні, «гриб-
ки», туалет. Магазинів украй мало, 
кафе теж. Якщо хочете відпочити 
з комфортом, вирушайте на при-
леглі бази відпочинку. Тут хатинку 
біля міського пляжу можна зняти 
навіть за 100 гривень на добу, але 
ви самі розумієте, у якому вони 
стані. На базах відпочинку — 300 
гривень за ніч . 
  Неподалік від міста розта-
шований Дніпровсько-Орільський 
заповідник, який вражає своєю 
природною красою. Сюди мож-
на приїхати самому безкоштовно, 
приїхати з екскурсією (коштує 100 
гривень) і під розповіді гіда прогу-
лятися туристичними стежками, 
спостерігаючи за флорою і фауною 
цих місць.                  

Джога Вероніка


