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«Ви голосувати при-
йшли?», – питає мене чо-
ловік років 65-ти. Відпо-
відаю, що так. Далі чую 
схвальне «добре» і ловлю 
посмішку на обличчі ді-
дуся. Сонце вже починає 
припікати, але холодний 
вітер тримає тебе в тону-
сі. Через те, що хвилююсь, 
палю дві цигарки підряд й 
вирішую попроситися зай-
ти всередину дитсадка, де 
працювала моя дільнична 
виборча комісія. 

Моя історія з виборами 
розпочалася ще задовго до 
цього ранку. Пам’ятаю, що 
мені, п’ятирічному, дуже кор-
тіло голосувати. Батько брав 
мене з собою в кабінку та по-
казував, де поставити галоч-
ку. З тих пір я чекав, коли ж 
сам зможу це зробити. 

 Готувався до виборів по 
совісті: прочитав про всіх 39 
кандидатів, переніс місце для 
голосування, зробив вибір. 

 Поки надворі зібра-
лось уже чоловік 10, я сту-
каю в двері. Відчиняє мені 
дідусь, як виявилось по-
тім – охоронець. «Доброго 
ранку. Можна зайти до вас 
погрітись?», – питаюся. 
Дід пускає. Але завідувач-
ка дитсадка, яка предста-
вилась мені «прибираль-
ницею», намагається мене 
випхати. Сходимося на 
тому, що я все-таки можу 
посидіти всередині до від-
криття ДВК. 

 «Добре, що мені 
дівчатка допомогли до-
кументи оформити для 
дружини, перевірили в 
списках. Вона в мене інва-
лід, прийти проголосувати 
не змогла б. А ось іншим 
жінкам з нашого будинку 
навіть запрошення на ви-
бори не надійшло», – до-
водить до мого відома охо-
ронець. Йому вже далеко 
за 60. Дізнаюся, що він з 

Існує така думка, що сту-
дентські роки – найкращі, 
сповнені веселощами та не-
забутніми моментами й вра-
женнями. Хтось сприймає 
навчання у вищих закладах як 
можливість отримати знання зі 
своєї спеціальності, дехто ви-
користовує цей час для творчо-
го та особистісного самороз-
витку, а хтось насолоджується 
безтурботним життям. 

Проте у всіх студентів є 
спільне бажання дізнатися про 
життя, інтереси та погляди ви-
кладачів. Погодьтеся, інколи 
кортить познайомитися з ними 
ближче. Саме тому ми поспіл-
кувалися з новими викладача-
ми факультету журналістики, 
реклами та видавничої справи.

Дворніченко Дарина Юріївна 
закінчила ОНУ імені І. І. Меч-
никова за спеціальністю «між-
народні відносини». З 2008 до 
2011-го року навчалася в ас-
пірантурі та в 2013 році захи-
стила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
політичних наук.

- Дарино Юріївно, чому 
Ви обрали саме цю спеціаль-
ність для навчання у ЗВО?

- Коли навчалася в школі, 
цікавилася історією, диплома-
тією та політикою. Мене при-
ваблювала можливість отри-
мати фундаментальні знання 
в цій галузі в поєднанні з ви-
вченням англійської та іншої 
менш поширеної мови. У моє-
му випадку – це новогрецька.  

- Коли й чому  заціка-
вилися журналістикою? Чи 
допомагають знання зі спеці-
альності в журналістиці?

- Завжди цікавилися між-
народною журналістикою. Уже 
близько 10 років кожний ранок 
починаю з перегляду BBC, а 
засинаю під час читання чер-
гового аналітичного матеріалу 
з міжнародних відносин. Крім 
того,  уже більше п’яти років 
викладаю такі дисципліни, як 
медіаправо та міжнародна ін-
формація. Брала участь у між-
народних проектах,  у рамках 
яких готували публіцистичні 
матеріали з певних міжнарод-
них питань. Моя спеціальність 
не просто допомагає мені, а 
навіть вимагає постійного мо-
ніторингу міжнародних новин. 

- Як Ви можете оцінити 
стан сучасної журналістики 
в України та закордоном?

- Сучасна журналістика 
різноманітна, її не можна об-
межити рамками, вона швид-
ко розвивається й кидає нові 
виклики, пристосовується до 
нових реалій і стирає межі 
між аудиторією та автором.  20 
років тому, подорожуючи до 
будь-якої європейської столи-
ці,  ви були вимушені спожи-
вати новини мовою тієї країни, 
де знаходились.  Зараз як дале-
ко б від України ви не опини-
лись, ваш телефон або план-
шет дозволяє споживати той 
же контент, як удома.  Незва-
жаючи на відкритість кордо-

нів,  інформаційне середовище 
стало більш обмеженим наши-
ми власними вподобаннями, і 
як наслідок конкуренція між 
виданнями стала більш жор-
сткою.  А тепер уявіть, як змі-
ниться світ через ще 20 років? 
Упевнена, що в майбутньому 
попитом будуть користуватися 
лише ті журналісти, які вміють 
аналізувати великі масиви ін-
формації та досконально зна-
тися на певній сфері. 

- З якими викликами 
стикається сучасна журналіс-
тика та як їх можна подолати?

- Проблеми, що стоять пе-
ред українською журналісти-
кою, мало чим відрізняються 
від проблем, що стоять перед 
світовою журналістикою. Це, 
передусім,  низький профе-
сійний рівень журналістів,  
політична заангажованість та 
комерціалізація видань. Єди-
ного рецепту, як подолати всі 
ці проблеми, немає. Однак ви-
ховання «внутрішнього цен-
зора» та критичне мислення 
повинні стати певними бенч-
марками для кожного майбут-
нього журналіста.

- Дайте, будь ласка, де-
кілька порад для студентів, 
майбутніх журналістів. Як 
досягти успіху в цій сфері та 
стати справжнім професіо-
налом?

-  Більше читати, читати 
не все, а вибірково, те, що вам 
імпонує,  але читати. Шука-
ти можливості для отримання 
нового досвіду, брати участь 
у проектах, відвідувати май-
стер-класи, нетворкінгувати, 
подаватися на стажування. І, 
найголовніше, бути відкритим 
до нових знань: ви ніколи не 
знаєте, що саме  буде потріб-
но в житті. Професійний жур-
наліст – це не той, хто багато 
пише, а той, хто професійно 
пише на теми, на яких він до-
сконально знається.

  Барський Вадим Рудольфович 
закінчив юридичний інститут 
ОНУ імені І. І. Мечникова за 
спеціальністю «правознав-

ство». Закінчив аспірантуру 
на кафедрі конституційного 
права Одеської національної 
юридичної академії. У 2006-
му році захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук.

- Вадиме Рудольфовичу, 
чому Ви обрали саме цю спе-
ціальність для навчання у 
ЗВО? 

-  У шкільні роки я цікавився 
воєнною історією та зарубіж-
ною літературою, хотів бути 
істориком. Але соціально-еко-
номічні зрушення початку 90-х 
років XX-го століття змусили 
обрати мене прикладну спе-
ціальність – юриспруденцію. 
Вступаючи до аспірантури, я 
обрав конституційне право, 
оскільки воно тісно пов’язане 
з іншими гуманітарними на-
уками: історією, філософією, 
політологією, соціологією, 
соціальними комунікаціями 
тощо.

-  Коли й чому стали ви-
кладачем та які предмети 
викладаєте?

-  У системі вищої освіти  
працюю більше 20-ти років. 
Викладав у п’яти одеських 
ЗВО, і це дозволяє мені розу-
мітися на загальних тенден-
ціях розвитку вищої освіти 
в Одеському регіоні. За роки 
роботи у вищих навчальних 
закладах  викладав гуманітар-
ні навчальні дисципліни для 
студентів різних спеціальнос-
тей: «Право Європейського 
Союзу», «Європейська ідея 
як фактор європейської інте-
грації», «Конституційне право 
України», «Порівняльна адмі-
ністративістика», «Конститу-
ційно-процесуальне право», 
«Муніципальне право», «Нор-
мотворча діяльність», «Між-
народна інформація», «Інфор-
маційно-аналітична діяльність 
у міжнародних відносинах». 

 На факультеті журналіс-
тики, реклами та видавничої 
справи ОНУ імені І. І. Мечни-
кова  працюю з лютого 2019-го 
року. Студентам викладаю такі 

дружиною за все життя не 
пропустив жодних виборів. 

 Тим часом перевіряю 
годинник. Дільниця вже от-
от має відкритись. Восьма 
година і я заходжу до ак-
тової зали дитячого садка. 
Тут пахне запіканкою та 
соком. Бачу кабінки. Вони 
обтягнуті чорною напівп-
розорою тканиною. Зі стін 
на мене дивляться Фіксики, 
два зайці та лисичка. Як 
тільки я зайшов усереди-
ну зали, з’явилося відчут-
тя відповідальності. Трохи 
думаю про це, перекону-
юсь, що зробив правиль-
ний для себе вибір. Повер-
таюсь до реальності через 
оплески. Точно, я ж тут 
перший. Далі чую «О, як 
добре, що першим хлопець 
голосує! Значить, усе буде 
добре!». Заходжу всереди-
ну. Милуюся своєю гарно 
намальованою галочкою, 
перевіряю декілька разів, 

Знайомство з новими обличчями нашого факультету
чи на те місце її поставив. 
Аплодували й коли я опу-
стив свій перший у житті 
бюлетень у скриньку. 

 На вулиці сонце вже 
гріє. Йду далі по справах 
і пишу пост у Фейсбук, де 
розповідаю, що вже про-
голосував і закликаю всіх 
зробити те саме. Що я від-
чував? Свято! Мені аж див-
но було через це. Думав, 
люди відчувають будь-що 
в цей момент, але не свято. 

 Наступну добу гор-
таю новини, читаю про 
порушення, про відсоток 
людей, що прийшли на 
вибори. ЦВК порахува-
ло 100% голосів. В полі-
ції кажуть, що всі вибор-
ці мали змогу проявити 
волевиявлення. Іноземні 
спостерігачі запевняють: 
все було чесно. Чекаю на 
другий тур. 

 Дмитро Тельпіс

Фото: Дмитро Тельпіс

Фото надано викладачкою

 Мої перші вибори
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навчальні дисципліни: «Жур-
налістське розслідування», 
«Порівняльна конституційна 
інженерія», а також «Грома-
дянське суспільство в Украї-
ні: теорія і практика». Незва-
жаючи на те, що два останніх 
предмети не пов’язані безпо-
середньо з журналістикою, 
при цьому вони необхідні під 
час підготовки сучасних жур-
налістів. 

- Чи допомагають Вам 
знання юриспруденції під час 
проведення лекцій для май-
бутніх журналістів? Яким 
чином?

- У результаті вивчення 
навчальних дисциплін «По-
рівняльна конституційна ін-
женерія» та « Громадянське 
суспільство в Україні: теорія 
і практика» студенти отри-
мують знання й прикладні 
навички, необхідні для по-
дальшої професійної роботи 
з соціально-політичною про-
блематикою, зокрема, збирати, 
аналізувати та інтерпретувати 
інформацію про соціально-
політичні явища в Україні та 
зарубіжних країнах, якісно ко-
ментувати події в соціально-
політичному просторі України 
та інших країн, готувати жур-

налістські тексти з соціаль-
но-політичної проблематики 
з використанням сучасних 
медійних засобів, аналізува-
ти й прогнозувати соціально-
політичні процеси в Україні, 
готувати й модерувати соціаль-
но-політичний контент ЗМІ.
-  Як можете оцінити су-
часну українську та світову 
журналістику?
- Україна переживає бум со-
ціально-політичної журналі-
стики. Телевізійні політич-
ні ток-шоу й випуски новин 
збирають перед екранами те-
левізорів більше глядачів, ніж 
трансляції провідних спортив-
них подій тощо. Як гриби пі-
сля дощу з'являються цифрові 
медіа, основою контенту яких 
є новини та аналітичні ма-
теріали з соціально-політич-
ної проблематики. Соціаль-
но-політична проблематика 
становить більшу частину кон-
тенту провідних міжнародних 
телекомпаній і найбільш впли-
вових друкованих ЗМІ, та-
ких як BBC, CNN, Al Jazeera, 
The Times, Le Mond, Gardian, 
Washington Post тощо. Украї-
на є невід'ємною частиною 
глобального інформаційного 
простору, а українська жур-

налістика відповідає більшос-
ті його трендів.
- Як вважаєте, чи розвине-
на на сьогодні сфера жур-
налістського розслідування 
в Україні? Назвіть популяр-
них представників цієї сфе-
ри та завдяки чому вони до-
сягли успіху.
- Розслідувальна журналісти-
ка – відносно молодий жанр, 
витоками якого є громадсь-
ка та правозахисна діяльність 
письменників-гуманістів по-
чатку ХХ-го століття, таких 
як Еміль Золя (Франція), Во-
лодимир Короленко (Росія) та 
інших. Як самостійний жанр 
розслідувальна журналістика 
сформувалася в країнах Пів-
нічної Америки та Західної Єв-
ропи наприкінці 60-х - почат-
ку 70-х років XX-го століття. 
Пояснюється це тим, що в цих 
країнах раніше ніж в інших 
були впроваджені демокра-
тичні стандарти інформацій-
но-комунікативної діяльності 
(свобода слова, свобода дру-
ку, заборона цензури тощо), 
а також раннім виникненням 
ринку недержавних ЗМІ. І на-
впаки, відсутність спільних 
демократичних традицій та 
існування недемократичних 
політичних режимів переш-
коджало становленню та роз-
витку розслідувальної жур-
налістики в багатьох інших 
країнах.
В Україні проведення глибоких 
журналістських розслідувань 
вимагає об'єднання зусиль фах-
івців у різних галузях знань, і 
тому особливо виділяти тих, 
хто озвучує результати роз-
слідування в кадрі, я вважаю 
неправильним. Розслідування – 
продукт колективної творчості. 
Найбільший резонанс в україн-
ському суспільстві викликають 
розслідування, проведені одно-
думцями в рамках Bihus.Info, 
телевізійних проектів «Схеми» 
і «Наші гроші».
- На Вашу думку, чого не 
вистачає українським жур-
налістам у проведенні роз-
слідування?
-  Проведення жур-
налістських розслідувань ви-
магає знань у різних сферах та 
роботи колективу, який скла-

дається з представників різ-
них професій. На мій погляд, 
потенціал для проведення 
журналістських розслідувань 
мають тільки загальнонаціо-
нальні українські ЗМІ й неза-
лежні центри журналістських 
розслідувань, які існують на 
гранти зарубіжних донорів.
- У якій країні найбільш 
успішно проводяться жур-
налістські розслідування?
- Найбільш яскравим при-
кладом соціально-політичного 
резонансу, викликаного жур-
налістським розслідуванням, 
є Вотергейтський скандал у 
США, що закінчився відстав-
кою президента Річарда Ніксо-
на. Романтизація розслідуваль-
ної журналістики в суспільній 
свідомості призвела до знач-
ної появи кінофільмів і книг, 
сюжетна лінія яких пов'язана 
з журналістськими розсліду-
ванням, введенням лексичних 
зворотів-понять «watch dogs of 
democracy» та «muckrakers».
- Чим відрізняється 
журналістські розслідуван-
ня від роботи правоохорон-
них органів?
- Зовні журналістське 
розслідування схоже з інши-
ми соціальними практиками, 
пов'язаними зі збором і аналі-
зом інформації (слідчими дія-
ми правоохоронних органів 
держави, приватною детек-
тивною діяльністю, розвіду-
вальною діяльністю, проми-
словим шпигунством).  Разом 
із тим, агентство з незалежних 
журналістських розслідувань 
відрізняється від них правовою 
регламентацією, прийомами 
й засобами збору інформації, 
юридичними й соціальними 
наслідками.
 Отже, ви познайомились з но-
вими викладачами факультету 
журналістики, реклами та ви-
давничої справи. Тож старанно 
навчайтесь, аби в подальшому 
познайомитися з ними особи-
сто під час цікавих та пізна-
вальних занять.

Олена Таранова

Саме ці слова стали для одеси-
тів своєрідним гаслом на щоріч-
ному святі гумору та сатири – Гу-
морині. Вона стартувала з 1973 
року й  наразі викликає в житті 
кожного українця  посмішку та 
нову жагу до життя, пригод тощо.

Захід розпочався з урочистої 
ходи на перетині вулиць Дери-
басівської та Преображенської, а 
фінішував біля пам'ятника Дюку. 
Все дійство супроводжувалося 
оплесками, сміхом, що лунали в 
натовпі не без допомоги крокую-
чих мімів, клоунів, музик, танцю-
ристів та інших учасників. Разом 
зі своїм перформенсом  актори 
несли та роздавали всім охочим 
різнокольорові кульки, розсипа-
ли блискуче конфеті, створювали 
атмосферу не гіршу ніж на бра-
зильських фестивалях. 

Біля фінішу всіх зустрічав на 
спеціально змайстрованій сцені 
ведучий. Звісно, не без жартів! 
Наприклад, останніх, хто фіні-
шував, привітав такими словами: 
«О, друзі, а чи бачили ви справ-
жніх зомбі? Так, ось вони! А, ні, 
вибачаюсь, це просто наші спо-
стерігачі зі вчорашніх виборів 
президента завітали!». 

 Поки на сцені відбувалося на-
городження зірок мистецтва, крім 
споглядання, всі присутні мали 
змогу прогулятися до пам’ятни-
ка Дюку де Рішельє та випробу-
вати свої сили в музичному батлі 
на чолі з Ігорем Кондратюком. 
Участь у ньому брали переважно 
молоді люди. З шаленим запалом 
демонстрували один одному та 
глядачам те, що Одеса не тільки 
місто комедіантів, а ще й музик 
та співаків.

Якщо спів – це не ваше, і ви 
просто хотіли б по-запальному 
провести час, то потрібно було 
піднятися дещо вище до Катери-
нинської  площі  й узяти участь 
у шоу відеоблогера та репера 
KYIVSTONERа. Суть шоу поля-
гала в тому, що всі охочі могли  
перевірити себе та свої сили в грі 
«на слабо». Наприклад, одним із 
завдань було станцювати як ге-
рої фільму, що транслювався на 
екрані, ба більше, під хіти пов-
торити відомі рухи за самим ве-
дучим. Учасником шоу міг бути 
будь-хто, без вікових обмежень: 
танцювала не тільки молодь, а й 

люди літнього віку та дітлахи. Як 
з’ясувалося, танцюють наші оде-
сити не гірше ніж співають.

Але як стомлюють такі розва-
ги! На них потрібні сили. Про це 
також не забули спонсори Гумо-
рини, а тому всі, хто відчув по-
клик внутрішнього кита,  мали 
змогу відвідати ярмарок, що 
знаходився на Грецькій площі, 
та вгамувати свого ненажеру. До 
речі, на площі також була вста-
новлена сцена, тому в повітрі 
відчувалися не тільки різнома-
нітні аромати смачної їжі, а й лу-
нали легкі ноти живої музики.

Набравшись сил, учасники 
Гуморини вирушали далі, якщо 
хтось стомився  або вважав себе 
досить дорослим для батутів та 
різноманітних атракціонів на 
Грецькій площі, мав  якнайшвид-
ше відправитися в Міський парк, 
де свято продовжували коспле-
єри, щоб ще побачити, помацати 
та сфотографуватись із улюбле-
ними героями фільмів, відеоігор, 
коміксів тощо. Косплей-шоу пе-
редував молодий колектив, що 
розігрів сцену, а запальничками 
спрацювали герої,  які перенесли 
всіх із звичного повсякдення до 
різноманітних віртуальних світів.

Повернувшись із косплей-шоу 
на рідну Одещину, не слід було  
сумувати, тому що  це не остан-
ня зупинка. Подією, що зібрала 
всіх присутніх на Гуморині 2019 
вкупу, став виступ запроше-
них музичних виконавців груп 
«5’nizza», KYIVSTONER, «Вре-
мя и Стекло». Кожен міг послу-
хати та побачити наживо улю-
блених виконавців. 

Хоч виступ став заключною 
частиною заходу, але склалося 
таке враження, що кількість при-
сутніх під кінець тільки збільши-
лась, а атмосфера позитиву ще 
довго не вгасала навіть по остан-
ніх словах ведучого. Не можливо  
було визначити, хто в нашому мі-
сті любить сміх більше: молодь, 
діти чи старше покоління.  Фак-
том є те, що одесити святкують  
Гуморину не гірше ніж Новий 
рік, підтверджуючи це з року в 
рік з новою силою. 

                                                                                                 
Кравець Катерина 

Фото: Кравець Катерина 

 Ми всі сміємося однією мовою!

Фото надано викладачем
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Щороку останньої неділі 
березня кожен українець пе-
реводить свій годинник на 
літній час і тим самим зму-
шує себе прокидатися рані-
ше. Згідно з постановою Ка-
бінету Міністрів України, ця 
процедура вже діє більше 20 
років. Так разом з нами здійс-
нює перехід близько 70 країн.

Коли і в кого виникла така 
ідея?

 Ідея переходу на літній 
час уперше була озвучена 
знаменитим американським 
політиком, ученим і винахід-
ником Бенджаміном Франклі-
ном. У 1784 році, під час сво-
го перебування у Франції, він 
написав анонімне послання 
парижанам, у якому пропону-
вав їм вставати й лягати вліт-
ку на годину раніше, щоб еко-
номити свічки й ефективніше 
працювати. Ідея була втілена 
півтора століття по тому  –  у 
1916 році в Німеччині. Нара-
зі 2019 рік і півні вранці нас 
будитимуть раніше на годину.

Як  перехід на літній час 
упливає на здоров’я людей?

 Найчастіше люди не готу-
ють свій організм  до перехо-
ду на літній час заздалегідь і 
не прислуховуються до порад 
медиків, що за тиждень до 
цього потрібно лягати спати 
на 15-40 хвилин раніше, ніж 
зазвичай. Виходить так, ор-
ганізм «у шоці» від такої «не-
сподіванки» й зазнає стресу, 
нервова система не відпочиває 
й виникають проблеми зі здо-
ров'ям. Так, лікар-терапевт Іри-
на Горяшко висловила свою 
думку з приводу переведення 
годинника та порадила зверну-
ти увагу на своє здоров’я у цей 
період: «У людей часто виникає 
дратівливість, утомленість. Не-
обхідно обов’язково уникнути 
фізичних навантажень, бажа-
но гуляти  за 30 хвилин до сну, 
вживати більше фруктів та ово-
чів і відмовитися від гаджетів».

Отже, аби швидше адаптува-
тися до нового режиму, прави-

ла прості. Лікарі рекомендують 
повноцінно відпочивати, біль-
ше знаходитись на свіжому по-
вітрі й правильно харчуватися. 

Який зиск від переходу на 
літній час?

Взагалі, головною метою 
переведення годинників на 
літній час вважається еконо-
мія енергетичних і паливних 
запасів країни за рахунок 
більш раціонального вико-
ристання денного світла для 
проведення часу, праці й роз-
витку. Але чи, дійсно, це нам 
потрібно? 

У Мінекономрозвитку від-
значають, що в переведен-
ня годинників немає ніякого 
економічного обґрунтування. 
"Економічне обґрунтування 
щорічного переходу на літній 
час і інформація про зменшен-
ня споживання електроенергії 
при переході на літній час у 
Мінекономрозвитку відсутні", 
— кажуть у відомстві.

Також кандидат економіч-

 На своїй сторінці у Facebook 
виконавиця обов'язків міністра 
охорони здоров'я України Уляна 
Супрун нагадала, що зараз Украї-
на посідає перше місце серед країн 
Європи за рівнем смертності через 
неякісне харчування, посилаючись 
на дані досліджень в 195 країнах 
світу.
Одним із головних чинників про-
блеми є наявність високого рівня 
солодких продуктів у раціоні укра-
їнців. Супрун зазначає, що солодка 
їжа — це тільки порожні калорії, 
які шкодять здоров'ю. «32-50 гра-
мів — добова норма для кожної 
людини. Це майже 10 чайних ло-
жок, але  краще взагалі виключити 
цукор з раціону і не додавати його 
в напої. Якщо ви не можете пити 
несолодкий чай або каву, підсолод-
жуйте напої, але з іншими солодо-
щами їх не поєднуйте», — реко-
мендує Супрун. 
 Як показує статистика, спо-
живання цукру в Україні значно 
зменшується з кожним роком. У 
2005 році споживання солодко-
го піску склало 1,79 млн тонн, а в 
2018 році споживання не склало й 
одного мільйона — 873 тис. тонн. 
Про це повідомляють експерти  з  
Українського клубу аграрного біз-
несу. Але це зовсім не свідчить про 
те, що українці тепер менше вжи-
вають цукру й стали здоровішими. 
Рафінований цукор, який і є воро-
гом для організму, знаходиться в 
багатьох продуктах харчування 
щоденного раціону. І ми, не поміча-
ючи цього, з'їдаємо в два або в три 
рази більше добової норми.

ПРОБЛЕМА У ЦИФРАХ
 Державна служба статистики 
України стверджує, що середньоста-
тистичний українець з'їдає 2,8 кг цу-
кру на місяць, і, як каже дієтологиня 
Валентина Прохорова, це величезна 
доза, стільки їсти просто не можна! І 
навіть якщо взяти до уваги, що Дер-
жстат включив у цю опцію не тільки 
цукор у чистому вигляді, але й мед, 
а також цукор, використаний для ви-
робництва кондитерських виробів, 
дієтологиня стоїть на своєму: це не-
припустимо багато. 
«Цукор ми вживаємо безконтрольно: 
пару ложок у чай або каву, цукер-
ка, печиво, шоколадний батончик, 
шматочок торта, — каже Прохоро-
ва. — Плюс до всього цукор містять 
безліч продуктів, від яких ми цього 
не очікуємо, оскільки на смак вони 
несолодкі — ті ж консерви, кетчупи, 
майонези».
ВООЗ рекомендує обмежувати спо-
живання цукру до 10% від загальної 
кількості спожитих калорій.

ЩО РОБИТИ?
Якщо ви вирішили змінити своє 
життя і відмовитися від солодко-
го спокусника, то перше, що ми 
можемо вам порадити — читати 
етикетки при покупці або вживан-
ні певного продукту. При уважно-
му вивченні ви помітите, що цукор 
входить до складу багатьох продук-
тів. Далі доведеться відмовитися 
від готової їжі та напівфабрикатів, 
оскільки вивчення етикеток дає 
безрадісні результати. Виявляєть-
ся, що цукор нас чекає всюди — від 
хліба і ковбаси до кетчупу і майо-
незу. А показник цукру зашкалює 
у фастфуді, що не стане новиною. 
Взявши на полиці магазину й про-
читавши склад хлібобулочних ви-
робів, незалежно від використаної 
муки й виробника на 6-7 місці ви 

них наук, Брошкова Світлана 
Леонідівна  зазначає: « У ціло-
му перехід на літній час на ви-
хід ВВП зовсім не впливає, бо 
це короткочасне явище. Зміна 
часу марна, від неї в країні не 
може з’явитися криза чи під-
йом. Економічної вигоди від 
такого переходу немає».

Як одесити ставляться до 
переходу?

— Я не помітила жодних 
змін, як і минулого року в 
принципі, бо в мене ніколи 
не було нормального режиму. 
Перевели на годину? Та хоч 
на дві, є сумніви, що мій ор-
ганізм це б помітив .

(Марина, 31 рік)
—  Як і для будь-якого сту-

дента зайву годину поспати  
– це просто на вагу золота. 
Якщо ж брати особисто мене, 
я доклав дуже багато зусиль, 
щоб відновити  режим. Чим 
більше себе за день наванта-
жуєш, тим раніше заснеш. Я 
з легкістю о 6 ранку прокида-

Солодке життя чи смерть для українців?

побачите цукор. Присутній цукор 
і у всіх консервах — м'ясних, риб-
них і овочевих.
Для тих, хто вирішить прожити 
певний час без цукру, доведеть-
ся переходити на базові продукти 
(м'ясо, риба, яйця, овочі, масло, 
тощо) і готувати самому.

«КОРИСНІ СОЛОДОЩІ»
 Фітнес-батончики, gluten/
sugar free, сухофрукти, чорний шо-
колад і навіть мед — не завжди мо-
жуть бути корисними.
Екологічні продукти все більше 
починають з'являтися на полицях 
українських супермаркетів. І тут є 
дуже багато «цукрових» перешкод. 
Згадуємо наше золоте правило — 
завжди читайте склад. Наприклад, 
у соєвому молоці ALPRO, яке по-
винно бути корисним і доступним 
для людей з не перетравлюваністю 
лактози — ви знайдете у складі цу-
кор на другій позиції.
Вивчивши кілька етикеток чорного 
шоколаду, що продається у наших 
магазинах, ми дізналися, що на 

кожному кроці цукор у складі на 
другому місці. Винятком виявився 
чорний авторський класичний шо-
колад від «Світоч», де цукор сто-
яв... на першому місці!
За словами дієтологині Валентини 
Прохорової, виробники нас посту-
пово привчили, що чорний шоко-
лад може бути з вмістом какао-бо-
бів і 78%, і навіть 56%. Насправді 
чорним може вважатися шоколад 
від 85%. І, якщо, наприклад, шоко-
лад містить 90% і більше какао-бо-
бів, то і цукру в ньому не буде.
Сухофрукти - заміна солодощів. 
Але теж не покладайтеся на них 
з повною впевненістю. Тому що 
сухофрукти проварюються у цу-
кровому сиропі, який збільшує 
термінзберігання. І, отже, вживати 
такі сухофрукти — все одно, що їст  

цукерки, користі від них ніякої. 
І навіть мед вже шкідливий. Не-
добросовісні бджолярі вдаються 
до таких хитрощів: ставлять біля 
вулика відро з цукровим сиропом. 
Природно, бджоли воліють не літа-
ти по квіткам, а переносять цукор 
з відра у вулик, а потім нам прода-
ють цей перенесений цукор під ви-
глядом меду.
Рекомендуємо до перегляду доку-
ментальний фільм «Цукор» Деймо-
на Гамо. У ньому режисер вирішив 
харчуватися «правильно», але по-
чинає стрімко набирати вагу. Гамо 
з'ясовує, що пропаганда здорового 
харчування є потужнім маркетин-
говий ходом і «корисні» продук-
ти містять певний відсоток цукру. 
Фреші — це дуже смачно та при-
вабливо, але найбільше користі у 
фруктах. А саме через вміст клітко-
вини, яка відповідає за регулюван-
ням швидкості всмоктування цукру 
в кров і підтриманням глікемічного 
індексу.

ПОРАДИ ВІД УЛЯНИ СУПРУН
• Готуйте власні десерти. Со-
лодощі з магазину зазвичай пере-
насичені шкідливими доданими 
цукрами та іншими домішками, 
тому за можливості готуйте десерт 
вдома. Таким чином ви зможете ви-
користати менше олії та цукру, або 
ж додати до десерту більш корисні 
додатки.
• Контролюйте порції та кіль-
кість солодкого. 
• Одразу чітко визначайте по-
рцію. Цей спосіб потребує великих 
зусиль. Відберіть невелику кіль-
кість перед тим, як почасти їсти, а 
залишки відкладіть якомога далі.
ПОВНА ВІДМОВА АБО БАЛАНС
Цукор містить у собі глюкозу, яка 
допомагає м'язам і підтримує ро-
боту мозку. Гормональна система 
підтримує рівень цукру в крові на 
постійному рівні, але у момент гор-
монального збою вміст глюкози в 
організмі різко зростає або знижу-
ється.
Дієтологи нагадують, що головне у 
раціоні — баланс і різноманітність. 
Повне виключення зі свого раціону 
цукру не обов'язково зробить ваше 
здоров'я краще. Він може бути 
частиною збалансованого харчу-
вання, який приносить радість. 
Необхідно стежити за своїм хар-
чуванням і частіше готувати вдо-
ма, вводити в раціон більше ово-
чів, фруктів, ягід. Згодом солодкий 
смак стане відчуватися сильніше, і 
їжа стане набагато смачнішою. У 
вас зникне бажання додати цукор і 
сіль.
Якщо ви спортивна людина, то мо-
жете не турбуватися про надлишок 
цукру в організмі. М'язи спожи-
вають багато глюкози, а чим вони 
сильніші, тим більше їм треба — в 
організму не буде можливості від-
кладати цукор.
            «Фізична активність дуже 
важлива для регулювання глюкози 
в крові, а також при цукровому ді-
абеті. Вона допомагає створювати 
дефіцит калорій і покращує чутли-
вість до інсуліну», — зазначає пер-
сональний фітнес-тренер Владис-
лав Валовський.
Збалансування харчування, у якому 
будуть присутні всі необхідні міне-
рали для організму допоможе кон-
тролювати рівень цукру. Якщо ви 
вирішили спробувати харчуватися 
без цукру, то рекомендуємо приєд-
нається до флешмобу «14 днів без 
солодкого», який набирає популяр-
ності у соціальних мережах.
Будьте здоровими — розчісуйте 
брови!

Аліфанов Андрій

Фото: www.shutterstock.com

юсь, на 9.00 йду до спортив-
ної зали, після  неї на пари, а 
потім на роботу. З цього зро-
зуміло, що переведення  го-
динника зовсім для мене ні-
чого не змінює.

  (Влад, 19 років).
— Чесно кажучи, не 

виспалась, і розумію, що важ-
ко буде перелаштувати себе 
до того, що треба вставати ще 
раніше ніж зазвичай. Я сова, 
і мені ну дуже важко проки-
датися рано, а тут ще й на го-
дину раніше, не знаю як я це 
переживу 

(Лариса, 49 років).
— Мені важко звикати до 

переведення годинника. Від-
чуваю головні болі, збиваєть-
ся ритм життя. Складається 
враження, що в добі 23 годи-
ни.

 (Андрій, 20 років)

Катерина Гулінська
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Як вам щоранку спати менше?



Протягом останніх 37 років 
Одеса є незмінним центром 
для багатьох шанувальників 
велоспорту. Вже традиційно 
6 квітня стартувало міжна-
родне велоралі «100 кіломе-
трів за 10 годин Поясом Сла-
ви».

Цього року захід повернув-
ся до колишнього формату. 
Загальний принцип для всіх 
учасників — «велоралі-ве-
лопробіг». Переможцем стає 
кожен, хто вклався у встанов-
лений час.

За сценарним планом ор-
ганізаторів все повинно було 
розпочатися о сьомій годині, 
проте ще до світанку почали 
з’являтися найвідчайдуш-
ніші спортсмени. Біля місця 
старту заздалегідь були вста-
новлені спеціальні палатки, 
де учасники мали отримати 
індивідуальну наклейку з но-
мером. Окрім того, кожен міг 
пройти безкоштовне техніч-
не обслуговування для влас-
ного велосипеда. 

Перед початком змагань 

велосипедисти вшанували 
пам’ять полеглих у боях за 
Одесу. Небайдужі мали наго-
ду покласти в їх честь квіти 
до пам’ятника Невідомого 
матроса. 

З кожним роком Одесь-
ка Велосотка стає все більш 
масштабною. У 2019 році 
до заходу долучились майже 
2000 осіб, включаючи учас-
ників з Білорусі, Молдови та 
Нідерландів. «Я можу з лег-
кістю сказати, що ці перего-
ни є найвдалішими. Наша 
команда результативно по-
працювала над минулорічни-
ми помилками. Таким чином 
ми виконали головне завдан-
ня — заохотили ще більшу 
кількість спортсменів», — 
прокоментував голова 37-
го Міжнародного велоралі 
Дмитро Волошенков. 

У змаганнях брали участь 
як досвідчені велосипедисти, 
так і просто любителі цьо-
го екологічного виду тран-
спорту. «Все організовано на 
дуже високому рівні. Проте 
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Березень 2014 року — клю-
чова дата історії Кримського пі-
вострову. Цьогоріч анексії Кри-
му виповнюється п’ять років. 
Життєвий устрій кримчан змі-
нився докорінно, а певні сфери 
зачепив особливо сильно.

Спорт у Криму зазнав важ-
кого удару після політичних 
перипетій. Через відсутність 
інфраструктури він і так був 
далекий від блиску медалей та 
рекордів. Але після анексії від 
кримських спортивних керів-
них органів відвернулися всі 
міжнародні федерації. Євро-
пейська спортивна спільнота 
наголошує на незаконності 
анексії півострова, відмов-
ляється визнавати діяльність 
місцевих спортивних органі-
зацій і результати будь-яких 
змагань на території Криму. 
Це позбавляє міжнародного 
фінансування та максимально 
закручує гайки — існування 
кримського спорту повністю 
залежить від грошей російсь-
кого Міністерства молоді й 
спорту. Як довго жахливо 
неліквідна афера під назвою 
“Фінансування спорту в Кри-
му” буде тривати? Впевнений, 
що недовго, тому що й фінан-
сувати не буде що. 

Єдиним більш-менш офіцій-
ним професійним турніром 
Криму є чемпіонат з футболу 
(він визнаний УЄФА та Феде-
рацією футболу Росії — прим. 

авт.). Інші види спорту пред-
ставлені аматорськими тур-
нірами, інформацію про них 
знайти майже неможливо, про 
функціонування дитячих шкіл 
й говорити не варто.

Та навіть у  футболі справи 
не кращі, адже замість участі 
в чемпіонаті Росії УЄФА до-
зволив  проведення чемпіона-
ту Криму, але при цьому по-
вністю самоусунувся від його 
організації. Європейський 
футбольний союз погодився 
виділити незначні кошти лише 
на розвиток дитячого футболу 
й футбольної інфраструкту-
ри. Було також оголошено, що 
через два роки УЄФА повер-
неться до питання про довго-
строкове майбутнє кримського 
футболу. Не повернулися, гро-
шей від УЄФА ніхто так і не 
побачив, тому що європейська 
організація не розуміє, кому їх 
слід відправляти.

Вже тоді всім, хто мріяв 
про «повернення на батьків-
щину», стало зрозуміло, що 
гарної казки не вийде. «Рі-
шення УЄФА, по суті, робить 
кримські клуби аматорськими, 
— визнав президент лідера 
кримського футболу “Севас-
тополя” Олександр Красиль-
ников. — Фінансування взяти 
просто нізвідки. Професійний 
футбол у Криму поставлено на 
межу зникнення». 

Два роки тому, коли Росія 

анексувала Крим, Красильни-
ков був налаштований куди 
оптимістичніше: «Не хотілося 
б опускатися нижче того рів-
ня, до якого ми стільки років 
ішли. Українська прем'єр-ліга 
за рівнем не гірше російської».

У квітні-травні 2015 року 
було проведено перехідний 
турнір між 20 командами, щоб 
визначити вісімку кращих 
клубів для участі в чемпіо-
наті Криму. Уже в кінці серп-
ня стартували прем'єр-ліга й 
друга кримська ліга з 13-ма ко-
мандами. Вищу лігу ще більш-
менш утримують на плаву, 
другу лігу кожного сезону 
представляють різні аматорсь-
кі колективи, не здатні повно-
цінно профінансувати участь у 
повному сезоні.

Для фінансування клубів 
застосовується переважно 
російський підхід   –  кошти 
виділяються з держбюджету, 
точніше, федеральних суб-
сидій. Але всі скаржаться, що 
гроші доходять невчасно або 
не доходять взагалі.

Про інтерес уболівальників 
до такого “турніру” й говори-
ти не варто. Матчі збирають 
по 100 глядачів, єдиною при-
чиною  цієї “значної” кілько-
сті є безкоштовні квитки, за 
гроші такий футбол дивитися 
шкідливо для нервової систе-
ми. В 2013 році матч “Таврії” 
з “Динамо” і поєдинок “Севас-

тополя” з “Шахтарем” відвіда-
ли більше десяти тисяч уболі-
вальників…

Разом з анексією півостро-
ва Україна втратила й декіль-
кох чудових чемпіонів. Най-
відоміші з них: Олімпійський 
чемпіон зі стрільби Артур 
Айвазян і чемпіонка Європи з 
метання списа Віра Ребрик. "Я 
відразу говорив, що ми знаємо 
ситуацію зі спортом у Росії, і 
для спорту в Криму однознач-
но буде краще в складі Росії",  
– заявляв Айвазян. Відсидівши 
“карантин” після зміни грома-
дянства, обоє так і не поверну-
лися на свій рівень. Не впев-
нений, що Айвазяну й самому 
стало в складі Росії краще. 

Майбутнього в кримського 
спорту за таких умов немає. 
Його функціонування — егої-
стичне бажання російських 
політиків замилити очі кри-
мчанам. Без європейського 
визнання півострів утратить 
когорту талановитих спор-
тсменів, які не матимуть мож-
ливості продемонструвати 
свій рівень ніде, окрім неле-
гітимних змагань усередині 
Криму. Спорт — не найголов-
ніша проблема, що пов'язана 
з півостровом, але його стан 
–  лакмусовий папірець рівня 
проблем в усіх сферах АРК.

Міщук Олег
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Жити по-новому Одеська велосотка 2019

Фото: :Думская
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не обійшлося і без інцидентів 
через сумнівну якість дороги 
на деяких ділянках», — ска-
зала учасниця Анна Мазур. 

О 10:30 офіційно стартува-
ла "Одеська Велосотка-2019". 
Колонна велосипедистів була 
настільки довгою, що остан-
ній спортсмен зміг виїхати 
лише через 20 хвилин. Про-
тягом всього маршруту їх 

супроводжували бригада 
швидкої допомоги та поліція. 
Справжньою родзинкою по-
чатку перегонів було весіл-
ля. Як виявилось, Христина 
та Олександр Ставраки по-
знайомились саме під час ве-
лоралі декілька років тому. 
Організатори вирішили при-
вітати молодят, розпочавши 
захід із гучних вигуків «Гір-
ко». 

У другій половині дня 
учасників традиційно зустрі-
чали на фініші біля Меморіа-
лу 411-ї батареї. Переможцем 
став одесит Олександр По-
гибко, який подолав дистан-
цію у 100 кілометрів лише 
за дві з половиною години. 
На фініші велосипедистів 
чекало багато різноманітних 
страв та солодощів, спонсори 
підготували для всіх сюрприз 
— величезний 15-кілограмо-
вий торт. 

Загалом "Одеська Велосо-
тка" пройшла неабияк вдало. 
Вона об’єднала абсолютно 
різних людей, повністю поз-
бувшись атмосфери конку-
ренції. 

Іван Мягченков
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Пасха. Это один из важ-
нейших христианских 
праздников или повод 
выпить кагора, побить-
ся яйцами и покушать ку-
личей? Сколько пьяных 
лиц можно увидеть в этот 
день, которые еле держась 
на ногах, не задумываясь, 
выкрикивают «Христос 
Воскрес!»? А мало ли тех, 
у кого брань проскакивает 
через слово в повседне-
вной жизни? Но именно 
в этот день, случайно ру-
гаясь матом, они говорят: 
«О-ой, сегодня ж празд-
ник, нельзя». Сколько я 
знаю людей, которые с ве-
чера готовятся в церковь, 
собирают корзинку с кра-

шанками, палкой колбасы, 
бутылкой беленькой. Ну 
да, конечно же, стоит её с 
собой взять, она же свя-
щенной будет. Мы за то, что 
Иисус Христос воскрес, её 
и выпьем вечерком. Ещё 
слышала как соседка на-
чала орать и оскорблять 
другую за то, что та сти-
рала в этот день! Ах, да, а 
ругаться и обзывать в этот 
день можно! А то, что у 
неё маленький ребёнок в 
туалет сходил на пелёнку, 
то ничего! А в церкви? Так 
это совсем цирк. Именно 
в этот день «верующие» 
люди вспоминают о ней. 
Да, батюшки конечно, по-
больше прибыли полу-

чат, и свечек больше чем 
за полгода продастся, но 
думаете Создателю такое 
нравится? Когда он писал 
в Библии: «На женщине 
не должно быть мужской 
одежды, и мужчина не до-
лжен одеваться в женское 
платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом всяк де-
лающий это», он, конечно 
же, имел ввиду приходить 
в церковь в ярком свитшо-
те, рваных джинсах и хо-
рошенько накрашенной. 
Ну понятное дело, нуж-
но же красиво выглядеть, 
стоящей возле Божьего 
дома на фото, чтобы в ин-
стаграме больше лайков 
набрать. Проблема в том, 

что люди, к сожалению, не 
совсем понимают, что это 
за праздник, не интересо-
вались, почему именно та-
кая выпечка и зачем красят 
яйца. Маленького, мало-
понимающего в жизни ре-
бенка могут покрестить в 
церкви при том, что он по-
нятия не имеет, кто такой 
Бог и есть ли он вообще, 
а потом рано утром в во-
скресенье ведут в церковь 
святить пасочки. Если бы 
фраза «Христос Воскрес 
— Востину Воскрес» была 
немного завуалированной, 
то вряд ли бы вообще кто-
то знал, что он воскрес 
именно в этот день. 

Екатерина Гулинская

В Одеському муніципальному 
музеї особистих колекцій імені 
О.В. Блещунова була проведе-
на виставка Діни Фруміної та 
Мойсея Муцельмахера «Ми-
стецтво належить народу». 
Захід пройшов в комуніка-
тивно–виставковому просторі 
«Квартира №6». Виставка 
представила шедеври двох ві-
домих художників, творчість 
яких охоплює практично все 
ХХ століття.
Експозиція є результатом 
співпраці двох одеських му-
зеїв: Історико–краєзнавчого та 
Муніципального.
Аліна Манасова, організа-
тор цієї виставки, яка власно-
руч брала участь у створенні 
«Квартири №6», прокоменту-
вала на своїй сторінці у фей-
сбуці  історію виникнення цієї 
«квартири»:  "Дім Блещунова 
чекав цієї події 20 років. Місто 
придбало цю квартиру, яка зна-
ходиться на території Музею 
особистих колекцій імені О.В. 
Блещунова, особисто для му-

зею. Завдяки цій довгоочіку-
ваній події ми провели ремонт 
та збудували світле місце для 
творчості, відпочинку та но-
вих знань». 
Ця виставка була проведена 
для того, щоб залучити нашу 
владу до мистецтва, а також 
поєднати в картинах соціаль-
но-побутове та політичне. Всі 
картини відповідали критеріям 
реалізму та живої атмосфери. 
Вони зберігали традиції ми-
нулого, починаючи з натюр-
мортів, описів природи, міста 
і закінчуючи патріотичними 
зображеннями та воєнною 
тематикою. На цих картинах 
були зображені і сльози, і пе-
реживання, і радість, і спогади. 
Особливо вражали полотна, 
які змушували замислитись і 
змінити щось у суспільстві. 
Основна мета цих картин  — 
викликати враження та захват 
у людей різних поколінь.
Живопис Діни Фруміної порів-
няли з поезією Анни Ахмато-
вої. Фруміна була прийнята в 

Союз художників СРСР — в 
Самарканді і в Москві. Ви-
ставкова діяльність для неї об-
межилася участю у виставках 
окремими роботами, в яких 
завжди звучала чиста, ніж-
на мелодія, зігріта теплотою 
людського серця.
У творчій спадщині Діни Ми-
хайлівни Фруміної особливе 
місце займають автопортрети, 
в яких все її життя. Це приго-
ломшлива по щирості мальов-
нича біографія, в якій постає 
незабутньо красива жінка в 
будь-якому віці. А драматизм 
окремих портретів доповнює 
образ великої внутрішньої 
сили.
Жінка Катерина, яка продає 
квитки біля входу до «квар-
тири» відповіла на запитання: 
«Скільки студентів прийшло 
на виставку?"
Вона відповіла, що цю вистав-
ку відвідують люди різних 
поколінь. Студентів і літніх 
людей тут порівну. Митцям 
вдалося зацікавити всіх.

Студентка 4-го курсу філоло-
гічного факультету Тетяна та-
кож відвідала цю виставку і 
сказала, що їй вона дуже спо-
добалась, тому що ці картини 
дуже реалістично виглядають і 
дуже добре намальовані. Осо-
бливо їй сподобались натюр-
морти Діни Фруміної, що за-
чіпають особливими деталями 
декору на задніх планах. 
Учениця 11-го класу 59-ої 
школи Яна підтримала Тетяну 
та додала, що картини допома-
гають розрізняти що добре, а 
що погано.
Пенсіонерка Зінаїда запевняє, 
що картини дещо прикраша-
ють дійсність, але в цілому ви-
глядають дуже реалістично та 
описують характер проблеми 
того часу. Їй до душі портрети 
великих творців історії.
Відвідувачі підвели до думки, 
що не тільки покоління пере-
плітаються, а й епохи сучасно-
го і минулого.

Юлія Кірток

Мистецтво належить народу

Верю только по праздникам


