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С т уд е н -
ти ОНУ 

імені І. І. Мечникова 
отримують призи й 
схвалення не лише 
у сфері науки, а ще 
й реалізують себе у 
власній творчості. На 
засадах університет-
ського радіо “Голос 
ОНУ” навесні цього 
року зусиллями сту-

дентів було створено об’єднання “Голос 
читця”, яке розвивається за організаційної 
та рекламної підтримки студентки другого 
курсу факультету журналістики Олексан-
дри Явник під гаслом: “Давайте словами!”

        Мільйонер із студентських 
років: вигадка чи реальність? 

Серед актуальних 
питань сучасного 
українського сту-
дентства є питання 
заробітку. Студенти 
прагнуть бути са-
мостійними, жити 
комфортно, не від-
мовляючи собі в за-
баганках.  Але існує 
безліч проблем, пе-

решкод, питань і сумнівів, чому 
не кожен може працювати. 
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Безкоштовний тест на здо-
ров’я 8

  У рамках конференції City Health 
International у вересні 2018 року відбувся 
фестиваль здоров’я в центральному парку 
Одеси для покращення здоров’я її мешкан-
ців.
  Два дні поспіль в Одесі відбувалася міжна-
родна конференція City Health International. 
Участь у конференції брали близько 300 
учасників (провідні фахівці охорони здо-
ров’я, політики, глави європейських міст, 
громадські діячі та IT-фахівці) з 24-х країн 
світу. 
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  1 вересня у межах проекту «Одесаріум» офіційно завершено мурал відомої американської худож-
ниці під псевдонімом BKfoxx. Мешканці міста поділилися враженнями щодо нового вуличного мис-
тецтва, яке за останній рік набуло великої популярності.

Загальновідомо, що мурал (Mural) – це найчастіше картина або величезне «графіті», нанесе-
не на поверхню стіни. Мурали – це сучасне вуличне мистецтво, покликане зробити занедбані 
будівлі, сірі стіни гарними. Такі зображення присутні в багатьох великих містах. Як правило, їх 
розміщують на глухих стінах будинків, на великих парканах або в підземних переходах.

По суті, для створення муралу може підійти будь-яка вертикальна поверхня незалежно від 
того, де вона знаходиться, ззовні будівлі або всередині. Уперше у 1998 році мурал з’явився в 
Мехіко. 

Певною мірою за допомогою малюнка художник передає інформацію суспільству, 
може до чогось закликати, чи звернути увагу на соціальну проблему.

Слід розуміти, що хоч мурал і графіті – це досить схожі види вуличного мистецтва, різ-
ниця між ними все-таки є. Мурали, крім гарної картинки, покликані передавати якусь 
глибоку ідею або сенс. Такі зображення мають набагато більше спільного з класичними 
фресками, на яких були зображені різні сцени з життя або міфології.

Керівник: Коваленко Алла Федосіївна        Головний редактор: Лопатюк Дар’я.
Верстка: Джога Вероніка                                                          Коректори: Каретна Зоя та Діхтяр Анастасія 
Кореспонд енти: Каретна Зоя, Діхтяр Анастасія, Джога Вероніка, Захарова Поліна,
Лопатюк Дар’я,  Владислава Тищенко, Дубчак Тетяна., Полянська Анастасія.                                           
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Одещина
Одеський стріт-арт — вандалізм?

1 вересня у рамках проекту 
«Одесаріум» офіційно завершено 
мурал відомої американської ху-
дожниці під псевдонімом BKfoxx. 
Мешканці міста поділилися вра-
женнями щодо нового вулично-
го мистецтва, яке за останній рік 
набуло великої популярності.

Загальновідомо, що мурал (Mural) 
– це найчастіше картина або ве-
личезне «графіті», нанесене на по-
верхню стіни. Мурали – це сучас-
не вуличне мистецтво, покликане 
зробити занедбані будівлі, сірі сті-
ни гарними. Такі зображення при-
сутні у багатьох великих містах. Як 
правило, їх розміщують на глухих 
стінах будинків, великих парканах 
або в підземних переходах.

По суті, для створення муралу 
може підійти будь-яка вертикаль-
на поверхня незалежно від того, 
де вона знаходиться, ззовні будівлі 
або всередині. Вперше в 1998 році 
мурал з’явився в Мехіко. Тепер у 
Мехіко вуличне мистецтво- публіч-
ні фрески історичного значення 
вже багато років є частиною місь-
кого ландшафту.

Перший мурал в Одесі з’явився 
у 2016 році на вулиці Отрадній 9. 
До цього такий вид вуличного ми-
стецтва був популярним у Києві 
й став для мешканців столиці 
своєрідним культурним надбан-
ням.

У рамках проекту «Одесаріум» в 
Одесі створено понад 20 робіт різ-
ними художниками, серед них му-
ралісти зі світовим ім’ям.

На зупинці «Водний» (вулиця 
Мечникова) всесвітньо відомий 
британський мураліст Wasp Elder 
(справжнє ім’я – Sam Worthington)
прикрасив стіну 9-поверхового 
корпусу Морського університету 
зображенням літньої людини. Чо-
ловік зосереджено й неквапливо 
плете рибальську сітку, а за його 
спиною стоїть маленька дівчинка і з 
тривогою дивиться вдалину. Cтиль 
художника в монохромній гамі.

На Миколаївській дорозі кра-
сується мурал, автор якого QBic. 
Це художник Рустам Салемгараєв 
з Казані, відомий як QBic (Кубик). 
На ньому зображена жінка, у во-
лоссі-хвилях якої пливе човен з 
чоловіком і собакою. Автор цього 
сюрреалістичного мурала бере ак-
тивну участь у виставках та фести-
валях стріт-арт. Його графіті можна 
побачити в Москві, Санкт-Петер-
бурзі, Магнітогорську, Пермі та ін-
ших містах.

До переліку муралів відомих іно-
земних художників потрапив му-
рал коня на будівлі санаторію імені 
Чкалова. Автор – американський 
художник
іспанського походження Ернесто 
Мараньє.

Участь у проекті «Одесаріум» взя-
ла й українсько-британська худож-
ниця Анастасія Білоус. Останні 11 
років дівчина живе в Лондоні. Ху-
дожниця прикрасила величезним 
зображенням моряка з папугою 
стіну гуртожитку в районі перехре-
стя вулиці Сегедської та Місячного 
провулка.

Тепер зразки сучасного вуличного 
мистецтва можна зустріти всюди в
Одесі: на центральних вулицях і в 
занедбаних кутках спальних рай-
онів, у промислових і житлових 
зонах, на дахах і в підвалах. Умов-
но кажучи, їх можна розділити на 
санкціонований і несанкціонова-
ний стріт-арт. У першому випадку 
проект схвалюється владою міста, 

іноді навіть отримує фінансуван-
ня на реалізацію тієї чи іншої ідеї 
малюнка (зображення на стінах 
будинків, зупинках і трансформа-
торних будках). У другому – це ма-
люнки, графіті та теги, створені ху-
дожниками в будь-якому місці, що 
їм сподобалося.

Можна довго сперечатися про 
те, де закінчується межа між мис-
тецтвом і вандалізмом. Доки існу-
ватимуть міста, існуватиме вулич-
не художнє мистецтво. Проте чи 
вважають мурали красивими і ко-
рисними мешканці міста і що на їх 
думку спотворює стіни?

«Сучасність диктує моду. В усьо-
му наразі людство потребує якіс-
ного контенту. Це стосується й 
стріт-арт мистецтва. Нікого вже не 
здивуєш графіті, чи 3D- малюнком 
на асфальті. Із уподобаннями спо-

живача, змінюється продукт і той, 
хто його створює. Тепер художник 
має докласти чимало зусиль для 
того, щоб отримати найкращу з по-
хвал – визнання оточуючими його 
роботу гарною», – упевнений ху-
дожник-мураліст Ігор Матроскін, 
автор проекту «AnimalBWS».

Новий вид настінного малюнку 
– мурал, трафарет, тег, постер- все 
більше і більше набуває популяр-
ності. Все це представники неодно-
значного вуличного мистецтва або 
стріт-арту. У кожного з них своя ху-
дожня техніка, інструменти й цілі. І 
як будь-який піджанр у мистецтві, 
кожен з них має відповідну спец-
ифіку і своїх послідовників.

Чи можна вважати такий вид 

мистецтва вандалізмом? Мешкан-
ка вулиці Рамана Кармена Наталя 
Василюк коментує: «Так, це, певне, 
настирливе мистецтво. Воно пе-
реслідує, куди б ти не пішов. Іноді 
це – протест молоді.

Проте, звичайно, завжди це- 
творчий акт. Я не кажу про без-
глузді написи маркером на стінах. 
Я говорю про конструктивні зо-
браження, над якими виконується 
робота. Такі малюнки мене не об-
ражають, не наводять жах, і мені не 
соромно на них дивитися».
«Якщо брати до уваги те, що такі 
малюнки створено з метою прихо-
вати естетичні проблеми міста, я б 
навіть виразився «залатати дірки», 
то, на жаль, я проти такого мис-
тецтва. 

До того ж мистецтвом це назвати 
важко. Той мурал, що знаходиться 

напроти мого будинку на Фран-
цузькому бульварі між вулицею 
Віце-адмірала Азарова і Госпіталь-
ним провулком, зображує дивного 
тюленя. Тіло звіра поступово пере-
творюється в квіти, потім перехо-
дить у покритий крижинами океан, 
а з хвоста визирає рептилія з яйцем
в лапах. При цьому над головою 
тварини кружляють метелики. Ди-
вакувато, проте я повинен відноси-
тися до цього з розумінням, тому 
що це ж художник намалював», – 
висловив свою думку студент Полі-
технічного інституту Данило Зарів-
ний.

Певним чином, за допомогою 
малюнка художник передає інфор-
мацію суспільству, може до чогось 
закликати, чи звернути увагу на со-
ціальну проблему.

Слід розуміти, що хоч мурал і 
графіті – це досить схожі види ву-
личного мистецтва, різниця між 
ними все-таки є. Мурали, крім гар-
ної картинки покликані передавати 
якусь глибоку ідею або сенс. Такі 
зображення мають набагато більше 
спільного з класичними фресками, 
на яких були зображені різні сцени 
з життя або міфології. Крім цього, 
створення муралу є узгодженим з 
владою дією.

Публічне мистецтво – це історія 
не про створення об’єкта, який 
комусь подобається чи ні; а про 
те, як нам домовитися між собою. 
Завдання полягає в тому, щоб змі-
нити звичний погляд на простір, 
зробити публічним не те, що ми 
бачимо, а те, що за цим стоїть. По-
трібно звернути увагу на речі, які 
здаються не завжди очевидними. 
Усі мурали, що вже створені в Одесі 
несуть у собі певний сенс. Напри-
клад, останній «пухнастий» мурал 
на Буніна 3 американської худож-
ниці BKfoxx, обов’язково залишить 
відбиток у пам’яті глядача, заклика-
ючи не ображати братів наших мен-
ших і дбати про тих, кого приручив. 
Також мешканцям і туристам міста 
прийшовся до душі мурал коня на 
будівлі санаторія ім. В. П. Чкалова, 
про це свідчать багатоманітні пости 
в Facebook та Instagram.

За 2017-2018-ті роки було таким 
чином оновлено до двох десятків 20 
будинків.
Авторами одних з найпопулярні-
ших муралів «Сова», «Посейдон»,
«Закохані» є Олександр Писарчук, 
Дмитро Вовк — українці з Маріу-
поля, художники Вікторія Лайм і 
Андрій Ковтун з Києва.

Каретна Зоя
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Одесити й коти
Не таємниця, що в Одесі чимало 

любителів пухнастих друзів. Про 
що свідчить велика кількість у 
місті різних котячих фестивалів, 
виставок, заходів з котами, та й у 
багатьох дворах міста можна по-
бачити нагодованих і щасливих 
вуличних котів, про яких оде-
сити не забувають піклуватися. 
Одна з виставок «Золоті коти 
Одеси» відбулася 15-16 вересня 
на Морському вокзалі.

Такі заходи відбуваються в Одесі 
дуже часто, як мінімум раз на два 
місяці певна організація влашто-
вує фестивалі, виставки, тощо. Цю 
ж організував клуб любителів котів 
«Чеширський Кіт». Організація 
не вперше проводить такі заходи. 

Ними проводено кошачі виставки 
в травні цього та в березні й червні 
минулого років. Також часті ор-
ганізатори виставок клуби: КЛК 
«Сибириада», КЛК «Sherry», ФПК 
«Лукоморье», КЛК «Маланький 
Принц», «Одесская Ассоциация 
Любителей кошек» та інші.

На виставці красувалися різні 
породи: дорогі й дуже дорогі 
«Мейн-куни», представники яких 
зареєстровані в Книзі рекордів 
України як найбільші коти або рід-
кісна порода «священна бірма». Так 
само була присутня одна з найдо-
рожчих порід світу — каралькала. 
Найбільше було котів «шотландсь-
кої» породи.

Учасники представляли  не тіль-
ки Одесу, багато людей приїхали 
з різних регіонів України, щоб по-
хизуватися своїми й подивитись на 
інших котів та їх господарів, поді-
литися досвідом та, навпаки, от-
римати його. Наприклад, Наталія 
приїхала з Дніпра та
привезла шість шотландських ко-

шенят:
- Важка була поїздка?
- Ну як сказати, в люксі було непо-
гано.

На виставці проводився конкурс 
на кращого кота й кошеня. «У кож-
ної породи є свій стандарт, вони 

набирають бали, до породи дода-
ють характер, вдачу й особисту 
симпатію суддів», — розповіла го-
сподиня бенгальських котів Алла, 
яка вже не вперше на виставці та 
додала: немає такої породи, яка га-
рантує перемогу, це все залежить 
від господаря і самого кота».

Звичайно, утримання дорогих 
порід коштує дорого, наприклад 
власниця «священної бірми» Оле-
на зазначає: «Звісно, можна году-
вати кота борщем та не робити 
вакцинацій, не стерилізувати та 
витрачати копійки на корм, але не 
чекайте, що кішка проживе дов-
го. Якщо виконувати найпростіші 
процедури та не жаліти грошей на 
корм, у якому є хоч якісь вітаміни, 
то кішка буде жити й до десяти або 
п’ятнадцяти років, незалежно від 
породи».

Обидві виставки відбувалися 
при повній залі відвідувачів. Сама 

виставка проходила на двох повер-
хах. На ній можна було побачити 
й маленьких дітей,які гралися із 
кошенятами, і дорослих ділових 
чоловіків, що не приховували емо-
цій, коли дивились на котів, сту-
дентів та учасників різних коша-
чих клубів. Для людей, які мають 
алергію на шерсть ця виставка була 
б справжнім пеклом. Певно, якщо 
ви майте таку проблему, але дуже 
хочете завести кота, то найкращім 
рішення буде — завести «сфінкса». 
Такі лисі котики теж були присут-
ні на виставці. Навіщо заводити 
котів зрозуміло, але навіщо вози-
ти їх на виставки? Для багатьох це 
здається марним заняттям, але для 
учасників виставки це не так. «Для 
мене мої коти не просто улюбленці, 
вони — частина мого життя, тому я 
хочу, щоб люди побачили їх та зво-
рушувались з того, які вони гарні», 
— розповіла учасниця з «шотланд-
ськими» котами.

На виставці відчувалася тепла 
атмосфера любові й турботи до 
тварин. На ній також можна було 
взяти кота з притулку й прикупи-
ти йому різних цікавих і потрібних 
речей. Такі заходи забезпечують 
безліччю приємних емоцій люби-
телів пухнастих друзів і
для цінителів рідкісних порід, 
отже, якщо бажаєте розширити 
свої знання про поріди кішок і до-
гляду за ними, то ця виставка те, 
що вам потрібно.

Тіщенко Влада
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                          Мільйонер із студентських років: вигадка чи реальність? 
Серед актуальних питань 

сучасного українського сту-
дентства є питання заробітку. 
Студенти прагнуть бути само-
стійними, жити комфортно, не 
відмовляючи собі в забаганках.  
Але існує безліч проблем, переш-
код, питань і сумнівів, чому не 
кожен може працювати. Подаємо 
моніторинг найпопулярніших 
професій в Україні, які користу-
ються попитом серед молоді та 
реально приносять заробіток.

Фізична робота: офіціанта, ме-
неджера, прибиральника тощо по-
сідає чільне місце серед вакансій, 
але, на щастя, сучасні технології 
покращили наше життя ( 80% опи-
туваних наголосило на цьому). 
Студенти мають змогу розвивати 
інтелектуальні навички та працю-
вати за вільним графіком. Про-
ведене опитування молоді різних 
вищих закладів і міст України в 
соціальних мережах засвідчує, що 
80% студентів встигають заробля-
ти високі бали й пристойні кошти.   
Питання постає в іншому « Що це 
за робота?», «Який заробіток може 
отримати студент?» 
Топ вакансій для студентів : 
1. Заробіток на YouTube ка-
налі. Якщо ти маєш певну особ-

ливість, або просто вмієш заціка-
вити глядача, то це робота для тебе. 
Гроші отримувати лише за рекламу 
та лайки. Одесити на ім’я Кеті та 
Макс – найпопулярніші діти-віде-
облогери, які приносять батькам 
сотні тисяч доларів на місяць!  ( 
джерело: завтра ua). Варто замис-
литись, хіба не так ?  «Про такий 
вид заробітку я думав довго, але 
сумнівався у правильності вибору. 
Я боявся, що ніхто не буде диви-
тись рекламу і чи зможу заробити. 
Але невдовзі створив профіль, де 
транслюю ігри «Dota». Натомість 
кількість підписників збільшува-
лась і я почав нормально заробля-
ти. Щоб ви розуміли, за 6 місяців 
роботи зарплата становить 25 ти-
сяч. Це при тому, що витрачаю не 
так багато часу, не вмію професіо-

нально монтувати за необхідності 
тощо», – розповів студент Донець-
кого університету імені Василя 
Стуса м.Вінниці Поперечний Влад. 
2. Заробіток в Instagram. Ні для кого 
не секрет, що ця соцмережа стала 
надзвичайно популярною. Безліч 

магазинів створюють сторінки та 
оформлюють замовлення саме там. 
Власникам необхідні творчі люди, 
які зможуть створити гарний кон-
тент, сторінку, оформити її тощо. 
Серед опитуваних людей цієї ме-
режі встановлено, що мінімальна 
зарплата сягає 15 тис гривень. «У 
мене своя SMM-компанія. Займає-

мось просуванням сторінок у со-
ціальних мережах. Велика команда, 
масштабні проекти та неймовірне 
бажання йти далі. А почалось все 
з того, що ще студенткою першо-
го курсу журналістики працювала 
безкоштовно SMM-менеджером на 
радіо. Читала різні книги, вивчала 
інструменти та програми і згодом 
почала заробляти. Спочатку це 
були маленькі проекти на фріланс 
і 900 грн на місяць, пізніше мені 
відкривались цікаві та більш при-
буткові проекти. Щоб працювати 
ОН-ЛАЙН, треба це любити, за-
нурюватись у світ мережі. Постій-
но бути в курсі подій.  У Каньє 
Веста ще не вийшов кліп, а ви вже 
зняли контент для клієнтів на цю 
тему. Завжди – на крок попереду. 
Маленька порада студентам, осо-

бливо тим, хто навчається на фа-
культеті журналістики : не чекайте 
4 курсу, манни небесної або добро-
го знайомого сім’ї. Якщо хочете 
себе реалізувати, починайте зараз, 
прописуйте  плани і цілі – дійте! І 
як сказав один відомий мені пись-

менник Іван Багряний: «Сміливі 
завжди мають щастя», – розповіла 
Анастасія, студентка Львівського 
університету імені І. Я. Франка. 
 3. Перекладач англійської мови. Усі 
ми знаємо, що англійська – мова 
світу, мова міжнародного спілку-
вання, той,  хто її знає, відкриває 
безліч горизонтів. Наразі, міні-
мальна зарплата перекладача-10 
тисяч гривень. Найчастіше в такий 
сфері працюють студенти філоло-
гічних наук, але факультет не має 
різниці, адже головне – знання. 
Влітку я, студентка факультету 
журналістики, працювала перекла-
дачем в одеській організації. Я за-
лишилася безмежно задоволеною  
практикою та зарплатою, адже за 
місяць отримала 10 тисяч гривень.
 4. Усім відомий Call Center, де важ-
лива людська якість – комуніка-
бельність. Зарплата стартує від 
5000 тисяч гривень.  Із опитуваних 
студентів 38 відсотків працює саме 
у цій сфері. Головними вміннями 
називають „ зацікавити покупця  в 
товарі “. 

 5. Ще один спосіб заробити – біт-
коїн-крани. Сидячи на місці, мож-
на заробити 10000 сатоши – 163 
тисячі гривень на день. Перелік до-
стовірних сайтів: Bonus Bitcoin, BIT 
FUN, Moon Bitcoin. Ця сфера вима-
гає надзвичайно гарного розумін-
ня економіки, постійних прогнозів, 
аналізів, спостережень. Серед 
опитуваних найбільша кількість 
студентів політехнічних універси-
тетів. «Я люблю цю справу,  можу 
не спати, вивчати економіку та си-
стему біткоінів. Я не вкладав гроші 
для накопичування, а заробляв і 
заробляю досі поступово. Зручний 
для заробітку сайт «ePay», що пла-
тить за розгадування капчі», – про-

коментував Артем Скорук, студент 
Київського політехнічного універ-
ситету імені Ігоря Сікорського. 

 6. Написання статей. Сьогодні 
надзвичайно цінуються люди, які 
пишуть оригінальні, цікаві речі. 
Початківцям важко спочатку на-
писати щось вагоме, але з часом 
набирається досвід і зростає зар-
плата. Мінімальний заробіток за 
тисячу символів – 12 гривень (дже-
рело: web-zarabotok. ua). «Я пишу 
статті вже другий рік поспіль і 
надзвичайно задоволена. По-пер-
ше, вдосконалюю знання, здобуті 
в університеті, так як навчаюсь на 
факультеті журналістики, по-дру-
ге, заробляю приблизно вісім тисяч 
гривень на місяць, тому що завжди 
пишу різну кількість матеріалів» – 
розповіла студентка Харківського 
національного університету імені 
В.  Н.  Каразіна Голдова Ольга. 

Щоб уникнути різних проблем, 
що супроводжують такі заробітки, 
Лариса Сергіївна, юрист одесько-
го державного закладу, пояснила 
окремі правові аспекти і дала пора-
ди: «1) У разі невиплати заробітної 
плати, студент має право зверну-
тися до роботодавця з письмовою 
вимогою щодо виплати та компен-
сації втрати частин заробітної пла-
ти у зв’язку з порушенням термінів 
її виплати. У разі відмови, праців-
ник має право звернутися до те-
риторіального органу Держпраці. 
Також працівник  має право звер-
нутися до суду, без сплати судово-
го збору під час розгляду справи. 
Щоб поскаржитись на невиплату 
заробітної плати, можна зателе-
фонувати на номер гарячої лінії 
Міністерства праці та соцполітики 
з питань виплати заробітної пла-
ти: 1545. 2) Якщо штрафують без 
вагомої причини,  працівник може 
подати скаргу в комісію з трудових 
спорах. У разі незгоди з рішенням 
комісії потрібно оскаржити її вер-
дикт у суді. Але зробити це не-
обхідно в 10-денний термін з дня 
вручення виписки з протоколу за-
сідання комісії. 3) Коли змушують 
працювати більше часу,  наднормо-
ва робота оплачується додатково. 
Тому, якщо роботодавець не погод-
жується на виплату, працівник має 
право подати скаргу до Держпраці 
або суду».

Студент ОНУ імені І. І. Мечни-
кова факультету ЕПФ, голова сту-
дентської спілки Кирило наголо-
шує: «Якщо змушують студентів 
працювати більше норми – це по-
наднормові години. Є допустима 
норма – це 4 години протягом двох 
днів поспіль, і 120 годин на рік. Є 
категорії громадян, щодо яких не 
можуть застосовуватися понад-
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нормові години – це вагітні жін-
ки, особи, яким не виповнилося 18 
років, і працівники, які навчаються 
в школах, ПТУ, студенти. Лише за 
спільною згодою ці категорії праців-
ників виходять на додаткові робочі 
години, які обов’язково оплачують-
ся». 

Насамкінець дамо пораду та на-
ведемо історію з власного життя. 
Я шукала роботу півроку, якщо не 
більше, а перед тим, як знайти щось 
„ для серця “, змінила дві посади. 
Важливий фактор під час пошуку 
– це бажання й розуміння наперед 
усіх перешкод. Перед влаштуван-

ням складіть перелік запитань, які 
зможете поставити адміністратору 
тощо. Краще, коли робота удоско-
налює навички з обраної професії, 
але головне – це ваша мотивація 
працювати. Аналіз показав, що 67 % 
студентів працює: із них більша ча-
стина встигає отримувати гарні бали 

в навчальному закладі. Тобто, все 
можливо, все просто, не поспішайте 
з вибором і все у вас вийде!
 

Джога Вероніка

5

Каякінг – не тільки професія, а й спосіб життя

Нині в світі близько мільйона людей 
захоплюється таким видом спорта як
каякінг. В Україні – значно менше, про-
те актуальність цього виду спорту на
теренах нашої країни зростає з кож-
ним роком. 
Каякінг – вид водного спорту,
а також активного відпочинку, який 
полягає в плаванні на воді у вузьких
довгих човнах. Осередком цього виду 
спорту в нашому місті є «Одеський
центр каякінгу», який знаходиться на 
пляжі Ланжерон 8а. Цей вид
відпочинку, а не лише професійного 

спорту з’явився 4 роки тому , але є
актуальним і до сьогодні. Щодня 
сюди приходять близько 40-50 людей 
у віці від 16 до 60 років. Ідея створити 
центр каякінгу в нашому місті з’яви-
лася на рівні бізнесу та хобі. Як гово-
рить організатор цього центру Влад 
Тіторов : «Для мене найголовніше в 
моїй професії – це робота з людьми, 
а також море емоцій, які я отримую 
кожного дня». Для постійних клієнтів 
це і можливість отримати знижки до 
10%. Достатньо просто зробити селфі 
в соціальних мережах з певними хеш-

тегами. Щомісяця тут проходять
міжнародні, всеукраїнські та товари-
ські змагання. Переможці стають
володарями цінних призів. Присутні 
навіть учасники змагань – представ-
ники переважно студенти ОНУ імені 
І. І. Мечникова. Найкращим регіоном 
для каякінгу є Альпи. Адже саме тут 
дивовижна вода та підходящі умови 
для цього виду спорту.
   Люди, які захоплюються каякінгом, 
зазвичай спостерігають за природою,
спокійно плавають і отримують задо-
волення. Проте є мінуси в цього виду
спорту: а саме насамперед екстрим та 
небезпека. Нещодавно каякінг як пла-
вання та спостереження за китами.
   Зіткнення з ними може бути дуже 
небезпечним, зате плавання поруч з 
цими величезними, красивими твари-
нами залишать у вас яскраві спогади.
Один із найсильніших російських ка-
якерів, а також учасник зйомок РТР 
Єгор Воскобойніков говорить:
 «Каякінг – це насамперед причина 
для подорожі, це найкращий вид 
спорту для тих, хто мріє подорожува-
ти та отримати безліч яскравих емо-
цій». А для команди найсильніших 
каякерів світу AdidasSickline
каякінг-це не тільки хобі, це швидше 
спосіб життя або навіть професія.

Полянська Анастасія  
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Давайте словами!

Українське кіно: так чи ні?

Студенти ОНУ імені І. І. Мечни-
кова отримують призи й схва-
лення не лише у сфері науки, а 
ще й реалізують себе у власній 
творчості. На засадах універси-
тетського радіо “Голос ОНУ” на-
весні цього року зусиллями сту-
дентів було створено об’єднання 
“Голос читця”, яке розвивається 
за організаційної та рекламної 
підтримки студентки другого 
курсу факультету журналістики 
Олександри Явник під гаслом: 
“Давайте словами!”. 

“Голос читця” — це проект, який 
має за мету допомогти донести по-
етам чи літераторам-початківцям 
власну творчість до слухачів. Умо-
ви проекту дуже прості: якщо ти 
бажаєш взяти участь у вечорі, тобі 
потрібно лише зареєструватися в 
організаторів, зв’язавшись із ним 
через сторінки “Голосу” у Фейсбу-
ці/Вконтакті/Інстаграмі чи осо-
бисто 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 ви-
користовувати матеріали класиків, 
власних друзів чи сучасних поетів. 
Також вітається публіцистика у ви-
гляді есе чи нарисів тощо.

Перша зустріч молодого проекту 
відбулася 17-го травня в актовій 
залі нашого університету. Цікаво, 
що й читці, й слухачі разом були 
присутні на сцені, а пуста глядаць-
ка зала створювала магічну атмос-
феру. Першого вечора зібралося 
близько 30-ти студентів, здебіль-
шого представників факультету 
журналістики, міжнародних від-
носин та філологічного факульте-

ту. Серед читців були присутні як 
дівчата, які представляли лірику, 
так і хлопці, які внесли “мужність” 
у той вечір. До початку заходу чит-
ці та слухачі могли скуштувати со-
лодощі та фрукти, а по закінченню 
ділилися враженням та планами.

Наступного разу, 6-го липня сту-
денти зібралися в арт-просторі 
“Тепло”, який знаходиться на вул. 
Велика Арнаутська. Цього разу 
стало помітно, що до “Голосу” 
приєдналися нові читці, а ті, хто 
минулого разу прийшов як слухач, 
випробував себе як читець. Та-
кож була введена певна “плата” за 
відвідування вечору у формі free 
donation.

Не дійшовши згоди із “Теплом” 
щодо оренди, 26 серпня “Голос 
читця” зібрався в освітньому цен-
трі “Вийди та зайди нормально” за 
адресою вул. Преображенська, 45. 
У зв’язку із канікулами, кількість 
присутніх дещо зменшилась і сяга-
ла не більше 20-ти осіб, але багато з 
тих, хто вперше потрапив на вечір, 
відважився експромтом поділити-
ся власною творчістю.

Наразі існує ідея аби кожен вечір 
проходив під окремим гаслом та 
чіткою тематичною спрямовані-
стю: вечір лірики, громадянської 
поезії, про кохання, виключно 
вечір прози тощо.

Остання зустріч знов відбулася 
21 вересня на вул. Преображенсь-
кий та була відзначена особливим 
затишком та щирістю присутніх. 
Читці та слухачі із захопленням 
поділилися власними враженнями 
та сподіваннями.

Євген, студент 3 курсу Політех-
нічного університету, читець:

”Зараз мені 16 років і я лише 

закінчую школу на відміну від біль-
шості присутніх, але відзнакою “Го-
лосу” є дружність усієї команди та 
щирість кожної думки. Я виріс на  
власних очах за ці декілька міся-
ців та дуже вдячний своїм друзям. 
що вони познайомили мене із цим 
проектом”.

Ліза, студентка 1 курсу Полі-
технічного університету, слухач і 
читець:”На першу зустріч я прий-
шла підтримати свою подругу, яка 
читала власні вірші, та дуже захо-
пилась ідеєю і ще не пропустила 
жоден з вечорів. Коли ми переїха-
ли до освітнього центру, зібралося 
небагато читців, тому наприкінці, 
коли дівчина-організатор спита-
ла, чи нема в когось бажання щось 
прочитати, я із задоволенням про-
читала вірші сучасної поетеси Віри 

Полозкової. А цього разу я навіть 
читала власну прозу — “Голос чит-
ця” надихає створювати нове!”

Саша, слухач:” Сьогодні я вперше 
потрапила на вечір поезії від “Го-
лосу” за порадою подруг. Відвер-
то кажучи, від рядків деяких по-
етів навіть сльози находять. Мені 
здається, що цей проект має вели-
ке майбутнє та залишає неабияке 
враження на кожного, хто хоч разу 
завітав до нього”.

Наступний, п’ятий, поетичний 
вечір від “Голосу читця” плануєть-
ся наприкінці осені й сподіваємося, 
що його перша “ювілейна” зустріч 
пройде із сюрпризами та із ще біль-
шою кількістю людей.

Лопатюк Дар’я

Існує стереотип, що українське 
кіно - погане. Чим це можна пояс-
нити?
За результатами опитування в со-
ціальній мережі серед людей віком 
від 15 до 40 було виявлено, що біль-
шості людей не подобається україн-
ське кіно.

На питання “Подобається вам 
українське кіно?” відповідають 
по-різному. І «так», і «ні». Взагалі 
українські фільми, як і російські, 
сприймаються, як примітивні, поб-
утові. Можливо, є гарні українські 
фільми, але через те, що одного разу 
дивишся один і він не захоплює, по-
чинаєш всі фільми українського ви-
робництва прирівнювати до одного 

штабу. Чому так і ні? Тому що наші 
кінематографісти не навчилися ро-
бити якісний контент у плані сюже-
ту: сюжет, розвиток подій передба-
чувані, і немає нічого несподіваного 
чи того, що б зробило ефект “вау”.

Низький рівень фінансування не 
дає змоги оплатити гідних майстрів 
кіноіндустрії, якісну техніку, транс-
порт, локації й постпродакшн. Дово-
диться обирати, або якісна техніка й 
дешева робоча сила, або відмова від 
гарного поста, своєчасних виплат 
зарплат та якісних обідів: відмова 
від транспорту для знімальної гру-
пи-в експедиціях знімальна команда 
живе в хостелах або найдешевших 
готелях тощо. Це суттєво позна-

чається на якості продукту, який ви-
робляє знімальна команда.

Якщо українське кіно спонсо-
рується — найчастіше це комерція 
через рахунок великих закордонних 
компаній, а не державні кошти. На-
приклад «Любовь в
большом городе» — за участі й спон-
сорства американців - фільм “нічого 
такий”, а державні серіали — “маяч-
ня” повна.

Не зважаючи на те, що фінансуван-
ня маленьке від української держа-
ви, це не зупиняє режисерів знімати. 
З’являються цікаві колаборації із за-
кордонними представниками і тим 
самим більш-менш якісне кіно. Ба-
гато кому подобаються старі фільми 

на військову тематику. Пояснюється 
це тим, що картини передають саме 
ту атмосферу війни. А що можна 
сказати про сьогоднішню ситуацію? 
На екрани виходять нові фільми від 
українських режисерів про війну на 
Сході України, про героїв, україн-
ських солдатів, та фільми різного 
формату та якості. Прикладом тому 
може послужити фільм «Міф». До 
американських блокбастерів нам 
звичайно ще далеко, але все ж, про-
грес є. “Міф”-це фільм від співав-
торів Леоніда Кантера та Івана Яснія, 
який вийшов у 2018 році.

Український документальний 
фільм, розповідь про життя Героя 
України Василя Сліпака, кавалера 
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орденів «За мужність» I ст. і «Золота 
Зірка», українського оперного співа-
ка, який став добровольцем і був 
убитий під час збройного конфлік-
ту на сході України. Фільм переміг 
у двох номінаціях на португальсь-
кому фестивалі «Figueiro film»; в 
номінаціях «Кращий документаль-
ний фільм» і «Кращий монтаж».

Також не можна не сказати про 
фільм «Кіборги». Це повнометраж-
ний художній фільм режисера 

Ахтема Сеїтаблаєва про бої в До-
нецькому аеропорту під час збро-
йного конфлікту в Донбасі. Фільм 
знятий за оригінальним сценарієм 
Наталії Ворожбит. Прем’єра кіно-
картини в Україні відбулася 6 груд-
ня 2017 року - у День Збройних сил 
України.
  Студія “95 квартал”, яка знімає 
безліч фільмів та серіалів, звичай-
но, це більшість комедій, користу-
ються популярністю. Від КВН до 

таких вершин, мабуть, було дійти 
не легко. Наприклад серіал “Слуга 
народу” де висміюється політичний 
лад України та більшість політиків, 
настільки захоплює своїми жарта-
ми, наприклад, тлумаченням ви-
гаданими словами. Назабаром на 
екранах з’являться ще дві комедії 
від студії під назвою “Шалене весіл-
ля”. У центрі сюжету — директор 
районного краєзнавчого музею Ва-
силь Середюк. Він відправляє дочку 
Катю до Франції на навчання. За мі-
сяць вона повідомляє, що виходить 
заміж за французького лікаря — 
кардіохірурга Франсуа. Батька наре-
ченої зіграв Назар Задніпровський, 
французький актор Джиммі Во-
ха-Воха був самим нареченим. Роль 
Каті виконала Поліна Василина. 
Співаки Потап і MONATIK зіграли 
священика Євлампія і диякона Пи-
липон, продюсер Юрій Горбунов 
був у ролі тамади Назара Запухля-

ка. Фільм розповідає про подружжя 
— Максима і Яну, які зупинилися в 
одному кроці від розлучення. Вони 
подали заяву, але суддя надає парі 
місяць випробувального терміну, 
під час якого обидва повинні вико-
нати кілька бажань один одного.

Перед обома вже відкрилися нові 
перспективи в особистому жит-
ті, кожен з них намагається знайти 
щастя поза шлюбом. Герої їх нових 
романів — Борис і Олена. Головні 
ролі у фільмі виконують Володимир 
Зеленський, Євген Кошовий, Надя 
Дорофєєва та Настя Коротка. Крім 
того, в кіно з’являться: Стас Бо-
клан, Ольга Сумська, Тамара Яцен-
ко, Юрій Ткач, Сергій Бабкін. Са-
ундтрек для тізера написала група 
«Антитіла». «Я, ти, він, вона» — це 
десята за рахунком, ювілейна пов-
нометражна картина «Кварталу 95». 
І перша стрічка виробництва студії, 
яку знімають за підтримки Держкі-

но України. Чекаємо на приємний 
результат.

В кінці березня 2017 року Верхов-
на Рада ухвалила закон «Про дер-
жавну підтримку кінематографії в 
Україні». Тепер виробництво ігро-
вих та анімаційних фільмів може 
субсидіюватися, при чому розмір 
допомоги досягає 80% від загаль-
ного бюджету стрічки. Для серіалів 
цей показник становитиме 50%. 
Крім того, запроваджується система 
рібейтів-повернення частини ви-
трат іноземним інвесторам. 
   

Дубчак Тетяна

Історія рок-музики розпочала 
свій шлях ще в 50-ті роки мину-
лого століття. Не дивно, що Вели-
кобританія та США стали місцем 
зародження та розвитку нового 
музичного напрямку. Тоді, у часи 
процвітання блюзу, що змушував 
танцювати бугі-вугі та кантрі, і 
з’явився майбутній рок-н-рол.

Наразі є багато довільних жан-
рів рок-музики, які користуються 
не меншою популярністю серед су-
часної молоді. На приклад, багато 
британських та американських груп 
грають у напрямку альтернативного 
року. Чого лише варті відомі «Red 
Hot Chili Peppers», «Nirvana» чи «30 
Second to Mars», які здобули небува-

лу славу та шану багатьох. Та, окрім 
відомих іноземних виконавців, та-
лановиті групи зароджуються і в 
Україні. Ви колись слухали «Sinoptic» 
чи «Stoned Jesus»? А ці українські ви-
конавці рок-н-ролу здобули визнан-
ня іноземного слухача та стали на 
рівень з «Coldplay». Наприклад, гру-
па «Sinoptic» представила Україну в 
фіналі міжнародного конкурсу The 
Global Battle Of The Bands в Берліні 
і стала першим українським гуртом, 
який посів перше місце й отримав 
звання «Кращої нової рок-групи 
світу». Та сьогодні під прицілами 
камер менш відома, але не менш та-
лановита група ATLANTIC WIZ. За-
початкована ще в травні 2017 року, 

вона голосно заявила про себе релі-
зом кліпу «Love Sensation» і платів-
кою «ATWZ» в лютому 2018. Їхній 
кліп, де «усі цілуються», зібрав ней-
мовірну кількість лайків та питань. 
Саме тому вибухова новина про 
приїзд групи розійшлася дійсно 
швидко. ATLANTIC WIZ у повному 
складі виступали в Арт-пабі «Шафа» 
15-го вересня. До цього ATLANTIC 
давали концерти лише в столиці. За 
рік їхнього розвитку – Бандерштат 
став найбільшим фестивалем, у яко-
му хлопці брали участь.

«Одеса – зовсім не рок-н-рольне 
місце. Ми навіть не були спромож-
ні знайти групу на розігрів,— вис-
ловлюється Павло Ступак, вокаліст 

та бас-гітарист АTLANTIC, — наш 
гітарист займався цим питанням. У 
будь-яке місце як не приїду, є декіль-
ка посередніх груп, серед яких мож-
на вибрати одну непогану. У цьому 
сенсі Одеса трохи розчарувала. Наш 
перший виступ проходив у Києві на 
літньому майданчику «Південний 
берег». Тоді ми ще складали рок-
тріо, клавішник з’явився з часом. 
Відчуття тривожності трохи зава-
жало ясності думки, все ж перший 
раз виходили на сцену перед такою-
великою аудиторією. Але ми зібра-
лися та класно зіграли».

Виступ в Одесі здобув свої зірки та 
прихильників. Хлопці ефектно па-
дали на коліна та махали волоссям, 
демонструючи усі «фішки» рок-н-
рольної подачі. Було почуто майже 
всі пісні, молодь віддано підспіву-
вала під час пісні «Faceless» (безли-
кий) та шалено танцювала під звуки 
бас-гітари. Концерт тривав близько 
години, і залишив після себе багато 
сердець, що збилися з ритму та на-
були неймовірного драйву.

«Це моє життя. Я обожнюю музи-
ку й ніколи не відмовлюсь від цього 
почуття: випив «білого російського» 
по завершенню концерту, зізнається 
вокаліст, – напевно, що заради цьо-
го і варто кожного разу виходити на 
сцену».

Можливо, що ATLANTIC WIZ 
– нова зірка сучасної української 
рок-н-рольної сцени та згодом ми 
побачимо їх на більших музичних 
площах, вже міжнародного форма-
ту.

Захарова Поліна
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В рамках конференції City Health 
International у вересні 2018 року 
відбувся Фестиваль здоров’я в 
центральному парку Одеси для 
покращення здоров’ одеситів.
Два дні поспіль в Одесі відбува-
лась міжнародна конференція 
City Health International. Участь 
в конференції брали близько 300 
учасників (провідні фахівці охоро-
ни здоров’я, політики, глави євро-
пейських міст, громадські діячі та 
IT-фахівці) з 24-х країн світу. Цей 
захід уперше вирішили провести 
в Східній Європі, а в якості май-
данчика обрали Одесу. Головною 
метою зустрічі було обговорення 
питань здоров’я й соціальної по-
ведінки. Також спрямувати увагу 
на поліпшення здоров’я одеситів. 
Організатором фестивалю стало 
Міське управління охорони 
здоров’я.
   Упарку культури і відпочин-
ку імені Т. Г. Шевченка 13 та 
14 вересня пройшов великий 
фестиваль здоров’я, де всі охочі 
мали можливість дізнатися 
все про здорове харчування, 
користь бігу, лайфхаки зі збере-
ження гарної фігури, надання 
першої медичної допомоги та 
перевірити стан свого здоров’я 
за декілька хвилин, а також от-
римати консультацію фахівців.
Програма заходу була опри-
люднена на одеських сайтах та 
розписана задовго до початку 
фестивалю, тому кожен міг 
завітати в зручний йому час на 
майстер-клас, відкриту лекцію 
чи фітнес-зарядку.
   Майданчик у парку біля 
Карантинної стіни привертав 
увагу великою кількістю палаток 

та міні-лабораторій. Перше, що 
впало в очі-надувний рожевий 
шлунок, у якому знаходились 
зображення процесів в організмі 

та результати шкідливих впливів. 
При вхконсультували з цікавої 
відвідувачеві теми та проводили 
екскурсію, при портебі чи скаргах 
надавали координати, куди зверну-
тись.
   На майданчику можна було 
зустріти людей різного віку, від ма-
люків, які граються на спеціально-
му майданчику, де у виділений час 
проходили цікаві майстер-класи з 
ліпки; також людей літнього віку 
та студентів. Працівники лабора-
торій, у яких всі мали нагоду дізна-
тись рівець цукру крові, визначити 
ризик виникнення цукрового 
діабету, пройти експрес-тестуван-
ня на ВІЛ та гепатити, обстежити 
родимки за допомогою дермато-
скопу повідомили, що протягом 
дня заходило багато людей і часто 

можна було зустріти великі групи 
студентів, які здавали тест на ВІЛ.
Учасник соціальної організації 
«drugs store» Михайло розповів 

про людей, які приходили з про-
блемою залежності від наркотич-
них речовин, і яку допомогу їм 

надають, зауважив також те, що 
раніше такі організації підтри-
мувались лише закордонними 
фондами, частіше США , і тільки 
віднедавна наша країна почала 
виділяти певні кошти для під-
тримки таких заходів, тому що 
нарешті зрозуміли, що проблема 
глобальна та серйозна й потре-
бує великої уваги.
Одеські благодійні фонди, 
що започатковують проекти 
на підтримку дітей вулиць та 
профілактики хвороб наркоза-
лежним, безхатченків, розпо-
всюдження вуличної преси та 
багатьма іншими проектами 
зібрали чергу біля лабораторії, 
щоб провести безкоштовно тест 
на гепатит.
Максим Картер, координатор 
«Антиснід у США» в Україні 

розповідає: «Не больно, не страш-
но. США предоставляет много 
тестов и это бесплатно».
Людно було й біля палатки з на-

дання першої медичної допомоги, 
експерти показували та надавали 
можливість охочим спробувати на 
манекені робити штучне дихання з 
повним інструктажем. Були й бла-
годійні ярмарки, спрямовані на до-
помогу малозабезпеченим сім’ям. 
Протягом всього дня можна було 
отримати консультацію сімейного 
лікаря, дізнатися про підписання 
декларацій з лікарем і вакцинації. 
Для жінок різного віку від 20-30, 
30-40, 40-50 і 50+ проводила лекції 
Марина Константинова, керівник 
програми «Женское здоровье»: го-
ворили про найпотаємніше й про 
те, чого не потрібно боятися та що 
потрібно знати про своє тіло. Гості 
мали можливість поспілкуватися 
з кулінарним експертом Євгеном 
Клопотенком про здорову їжу.
Актуальною та важливою була 
лекція Катерини Гурієнко націо-
нального тренера UNICEF з питань 
вакцинації. Ця тема актуальна 
для нашої країни, тому що багато 
батьків відмовляється вакцинувати 
дітей через якість та створені міфи, 
цим самим створюючи ризики для 
дитини підчепити хворобу.
«Захід у першу чергу корисний 
для молоді. Цікаві лекції про біг 
та велосипедний спорт залучити 
молодих людей до спорту, безко-
штовні фітнес-тренування теж 
цікаві. Молодь залюбки проходила 
безкоштовні тести на ВіЧ та інші 
хвороби, бо це безболісно і конфі-
денційно», — розповідала Валерія, 
студентка одного з одеських вузів. 
Про захід більшість дізналися 
з інформаційних сайтів, ЗМІ та 
Фейсбука.
   За словами одного з організа-
торів, Андрія Клепікова, Одесу для 
проведення конференції обрали не 
випадково: саме тут дуже гостро 
стоять проблеми боротьби з ВІЛ/
СНІДом та туберкульозом (вказано 
на https://ukr.segodnya.ua/).

Діхтяр Анастасія


