
Секрет успіху — всі разом
Об’єднання першокурсників в ко-

лективі ОНУ імені І. І. Мечникова дуже 
важливе завдання, тому що характерне 
для людей ставлення до нового завжди 
пригнічує. З цією метою керівництво 
університету відродило давні традиції 
університету. 15 вересня на стадіоні 
ОНУ були зібрані студенти першо-
го курсу з усіх факультетів, участь у 
спортивних змаганнях брали також пе-
дагоги-куратори груп. 

Ранок вересневого дня радував 
своєю погодою, не зважаючи на ран-
ній час. Недосвідчених першокурс-
ників не змушували довго губитися в 
нерозумінні, всіх учасників зустрічали 
їхні куратори й направляли на стійку 
реєстрації. Хоча це не завжди допома-
гало, і, крім очевидної розгубленості, в 
очах першокурсників відчувалася незі-
браність. 

  Натомість представники профко-
му намагалися оперативно об’єднати 
натовп, тому всі швидко порозумілися 
й незабаром були сформовані команди.

Метою заходу стало згуртування 
студентів, у кожній команді мало бути 
мінімум два факультети. Програма 
фестивалю складалася з кількох ета-

пів. Першим був тімбілдінг, суть яко-
го полягала в знайомстві учасників 
команди між собою, розкритті при-
хованого командного потенціалу. До 
кожної команди був приставлений ку-
ратор, який керував процесом. Креа-
тивні старшокурсники дуже допомогли 
сором’язливим студентам, які тільки 
стали на шлях здобуття вищої освіти, 
відкрити себе, та й куратори викори-
стовували різні методи об’єднання. У 
центр кола сідала одна людина, яка оз-
вучувала своє улюблене заняття. Той, 
хто підтримував її хобі, підіймав руку 
й виходив до центру, потім розповідав 
уже про свої уподобання. Так повто-
рювалося щоразу. Це дозволило знай-
ти людей за інтересами. 

Так само для зближення студентів 
використовувалися спільні командні 
танці й зарядка. Усі методи зближен-
ня були оригінальними й цікавими, до 
того ж виявилися дієвими — букваль-
но через 40 хвилин студенти різних фа-
культетів обмінювалися атрибутикою 
команд і обіймами. Так, студенти-жур-
налісти вже милувалися футболками з 
гаслом: «Минуле — вивчай, майбутнє 
— будуй», які їм подарували студенти 

історичного факультету.
Почався цікавий процес: потрібно 

було терміново придумати назву ко-
манди, її гасло та презентацію. А так 
як більшість занадто захопилилася 
знайомством, то часу залишалося все 
менше й менше.

Найефективнішим засобом, що 
може допомогти в цій ситуації, став 
мозковий штурм. Звідусіль можна було 
почути дивні фрази, що вигукувалися 
захопленими учасниками. І якщо не 
знати, що відбувається, то можна злама-
ти голову в здогадах, чому миловидна 
дівчина переконливо промовляє: «Ми 
будемо слонами» або: «А якщо стати 
рваними кросівками?» Отож, другим 
етапом «MECHNIKOV START FEST» 
мозковий штурм, з яким хоч багато хто 
й сумнівався, але впорався. Командам 
були видані листки із завданнями. І 
тут — повний прояв креативності. Як 
намалювати відповідь на питання: «Як 
стати сім’єю з факультетом і виклада-
чами?». А як відповісти на це ж питан-
ня оригінально й цікаво? Але студенти 
нашого ВНЗ впоралися на ура. Багато 
перехожих задивлялися на події, що 
відбувалися в межах стадіону. Деякі на-
віть зазирали в гості. Перехожий дідусь 
навіть прокоментував: «А я йду собі, 
чую: музика, спів, плескають у долоні. 
Цікаво стало, хто це тут розважається з 
самого ранку. Зараз бачу я — студенти. 
Ах, де моя молодість? Спортивні, гарні, 
мабуть розумні. Добре, що університет 
надає вам таку можливість»

Третій етап — спортивні змагання. 
Вони, у свою чергу, ділилися на два 
етапи. Перший — командні. Такі еста-
фети, як передача м’яча над головою (а 
так само зліва, справа, під ногами), на 
швидкість, час — ще більш зміцнили 
командний дух. Потім від команди віді-
брали по одній людині на одиночні зма-
гання. Тут можна було себе проявити по 
повній, а спортивним тренерам побачи-
ти, хто із сором’язливих студентів вже 
ніяк не викрутиться від участі в подаль-
шій спортивній долі університету.

«Нічого собі, буде гарна заміна на-
шим спортивним зіркам», — прокомен-
тував результати естафет куратор однієї 
з команд.

Четвертий етап — запальний флеш-
моб. Об’єднані цікавими моментами, 
студенти могли запалити жвавими тан-
цями на сцені. 15 вересня такою сценою 
став університетський стадіон. Музика, 
рухи під ритм і позитивні емоції - таким 
цей день запам’ятають першокурсники. 
Багато хто казав, що не встигав навіть 
отямитися. І найдієвішим засобом по-
долання спраги після запального флеш-
мобу стало куштування кавуна. Багато 
хто казав, що смак кавуна ще довго 
буде навіювати спогади про цей день. У 
студентів залишався вільний час, тому 
вони вирішили використати його на 
розмови та обмін враженнями. Відбу-
лося бурхливе обговорення. 

Студентка кафедри культорології 
розповіла:

— «Я дуже хвилювалася, що не 
зможу добре комунікувати з іншими 
людьми. Але після такого насиченого 
подіями дня я зрозуміла, що мої хви-
лювання не виправдалися, чому я дуже 
рада».

 Студент біологічного факультету 
виявився більш впевненим в собі:

— «А я знав, що все буде круто. 
Нам багато розповідали та закликали 
прийти, чому б і ні? Я знайшов тут 
багато креативних хлопців. Не зважа-
ючи на те, що це не навчальний день, 
і, зазвичай, я витрачаю його на щось 
менш корисне, я б і наступної суботи 
так відпочив». 

На останньому етапі відбулося на-
городження найсильніших. Але багато 
хто висловив думку про те, що найкра-
щою нагородою був час, проведений 
разом. Правда, дехто висловив своє 
анонімне побажання про перенесення 
початку заходу на більш пізній час, але 
про це вже наступного разу.
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  Чи знаєте ви українську автокефа-
лію? «О, ви не знаєте української ав-
токефалії!», – так би сказав Гоголь, 
якби жив у наш час. За даними соці-
ологічної служби Центру Разумкова, 
67% українців вважають себе право-
славними вірянами. Питання надання 
Томосу про автокефалію українській 
церкві активно обговорюється вже 
півроку на найбільших православних 
соборах світу. Також ця проблема ак-
тивно резонує в суспільстві. Спробу-
ємо розібратись, що таке Томос, чи 
потрібен він Україні та що ми отрима-
ємо після його надання.

Третя спроба отримати Томос 
У 1992 році, коли вперше почали-

ся розмови про утворення незалеж-
ної Української церкви в незалежній 
державі, великим прихильником ідеї 
отримання автокефалії, якщо не іні-
ціатором, був тодішній президент 
Леонід Кравчук. За його президент-
ства це питання вирішити не вда-
лося. Леонід Кучма також виступав 
за створення єдиної православної 
церкви України. З новою силою ця 
тема актуалізувалася за президента 
Віктора Ющенка, який так само на-
магався допомогти УПЦ КП отрима-
ти визнання й автокефалію. Але й ця 
спроба була невдалою. Нинішня цер-
ковна ініціатива Петра Порошенка є, 
фактично, третьою спробою отрима-
ти Томос у новітній історії України.

У квітні цього року невизнані цер-
кви (Церква Київського патріархату 
та Автокефальна церква) направили 
Константинопольському патріархові 
Варфоломію прохання про надання 
їм автокефалії. Пізніше, 19 квітня, 
Верховна Рада підтримала постанову 
про підтримку звернення президента 
до вселенського патріарха Варфоло-
мія про надання Томосу на автокефа-
лію православної церкви в Україні.

7 вересня Константинополь зро-
бив коротку заяву, в якій повідомив, 
що «в рамках підготовки до надання 
Православній Церкві в Україні ав-
токефалії» до Києва направляються 
два екзархи (представники) Вселен-
ського патріархату. Як результат, 14 
вересня Синод РПЦ ухвалив рішен-
ня про припинення «дипвідносин» 
з Константинополем. А, отже, і про 
припинення участі в усіх структурах 
під головуванням Константинополь-
ського патріархату.

В історії вже була схожа ситуа-
ція, коли Константинополь і Москва 
ділили територію. На початку 1996 
року Синод Вселенського патріар-
хату визнавав Естонську православ-
ну церкву своєю митрополією. Це 
рішення стосувалося всього 80 пра-
вославних приходів в Естонії, але 
призвело до того, що РПЦ на кілька 
місяців розірвала будь-яке спілкуван-
ня з Константинополем. Тому зараз у 
Константинополі воліють заручитися 
підтримкою якнайширшого кола по-
місних церков.

Автокефалія дасть рівність
Разом з одеськими священниками, 

істориками та політологами спробу-
вали розібратись, чи потрібна автоке-
фалія українській церкві.

За даними статистики Центру Ра-

зумкова, до вірян церкви Київсько-
го патріархату себе відносять 43%, 
до церкви Московського патріархату 
– 19%, а до Автокефальної церкви – 
0,4%. Цікава ситуація й з кількістю 
храмів різних конфесій в Одеській 
області. До прикладу, приходів УПЦ 
МП налічується 379, приходів УПЦ 
КП – 98.

«Автокефалія дасть рівність», – 
саме так вважає Іван Сеник, член па-
рафіяльної ради Храму Різдва Хри-
стового УПЦ КП. Він стверджує, що, 
по-перше, автокефалія дасть Україні 
рівність між іншими церквами та по-
верне історичну правду. Адже непра-
вомірними діями Москви, українська 
церква опинилася під крилом РПЦ, 
чого не мало статися.

По-друге, автокефалія дасть мож-
ливість створити своє представни-
цтво на горі Афон, тобто побудувати 
свій храм, та вести богослужіння за 
законами православного світу. «Є та-
кий момент в богослужінні, що неви-

знана церква не має права здійсню-
вати євхаристію. Тобто священики з 
невизнаної церкви не зможе прове-
сти таїнство разом з священиками 
з визнаної церкви. Це означає, що у 
випадку, якщо хтось з українців за-
хоче провести таїнство вінчання на 
Афоні, то зробити це не зможе», – 
пояснює Іван Сеник. Слід розуміти, 
що Томос це не надання благодаті 
церкві, а документ, який засвідчує 
рівність між іншими церквами – вну-
трішня політика. Побудова храму на 
горі Афон дасть можливість україн-
ській церкві на рівних з іншими 21 
визнаними церквами вести богослу-
жіння.

Розкольники мають покаятись
Представники УПЦ МП зі Свя-

то-Троїцького Собору захотіли зали-
шитись анонімними, ба більше, дава-
ли коментарі off-records (без запису). 
Вони переконані: все, що зараз від-
бувається, – не має відбуватись. УПЦ 
МП, яка знаходиться під керівниц-
твом РПЦ, упевнена, що Україна має 
сама розібратись зі своїми проблема-
ми, тобто без сторонньої допомоги 
Константинополя.

Вони пропонують досить просту 
схему: КП та УАПЦ, яких Москов-
ський патріархат уперто називає 
«розкольниками», мають покаятися 
та попросити про відновлення єдно-
сті української церкви в Московсько-
го патріархату. Після чого останні 
разом з Москвою будуть вирішувати, 
що робити далі. Цікаво, що звинува-
чення про вплив з боку РПЦ Москов-
ський патріархат відкидає.

Вселенський патріархат вже 
давно мав прийняти це рішення.

Історикиня, старший викладач фа-
культету історії та філософії Галина 
Левченко вважає, що церковне пи-
тання зараз – це маніпуляція. А ви-
рішення цієї проблеми потрібно було 
знайти ще тоді, коли Україна стала 
незалежною. Галина Левченко впев-
нена, що одразу після проголошення 
незалежності варто було не створю-
вати Київський патріархат, а порушу-
вати питання про автокефалію. Але 
Президент Кравчук, на її думку, був 

не надто рішучим, хоча тоді слід було 
вирішувати цю проблему. «Томос по-
трібний. Якби церква не впливала на 
громадське життя та на політику, тоді 
це могло б бути байдуже. Але це не 
нормально, коли церква знаходить-
ся під зверхністю іншої держави, ба 
більше, та держава ще й намагається 
впливати на політику іншої», - зазна-
чає історикиня.

Політолог Андрій Вігірінський 
зазначає, що надання Томосу Єдиній 
церкві не порушує права вірян, їх не 
змушують молитися іншому Богові 
чи ходити в іншу церкву. В Украї-
ні плюралізм віросповідання. В нас 
дуже багато різних християнських 
церков: католики, греко-католики, 
римокатолики.

«Ми вже знаємо, як захищають 
російськомовне населення. І зараз 
окремі політичні сили педалювати-
муть тему, що за ідейні вподобання 
людей позбавили церкви й майна. Го-
воритимуть, що їм хочуть насадити 
іншу релігію, інше бачення, хочуть 
забрати святині. Цим вже активно 
спекулюють. Особливо після того, як 
Варфоломій сказав, що Почаївська й 

Києво-Печерська Лаври перейдуть 
під управління Єдиної помісної цер-
кви», – наголосив Андрій Вігірін-
ський. 

«Я переконана атеїстка, але ро-
зумію, що Томос потрібний»

Коментарі перехожих людей з при-
воду надання документа про автоке-
фалію виявилися досить неоднознач-
ними.

Наприклад, студентка Марина 
вважає так: «Я переконана атеїстка, 
але цілком розумію, що це питан-
ня є дуже важливим для української 
історії. Питання про незалежність 
будь-чого в Україні завжди сприйма-
лися вкрай критично. Як на мене, То-
мос нам просто необхідний не тільки 
для затвердження української церкви 
в православному світі, а й для укрі-
плення становища держави у світі 
політичному». 

Приватний підприємець Михайло 
висловив таку думку: «Можливо, я й 
не віруюча людина, себто до церкви 
не ходжу, але вірю десь всередині. 
Відтак, питання церкви мене взагалі 
не цікавлять.

Буде той Томос чи не буде – мені 
байдуже. Головне, аби цим питанням 
не спекулювали, як вже починають 
робити наші політики».

Пенсіонерка Катерина зазначає: 
«Я вже три роки ходжу до церкви 
Київського патріархату, до цього все 
життя ходила до Московського. Не 
розумію, як можна бути проти єди-
ної церкви в Україні? Це ж очевидно: 
наша держава – наша й церква. Не 
треба нам допомоги від інших «брат-
ніх» церков. Вже надопомогались».

До чого призведе надання Томо-
су про автокефалію?

Перш за все, він може докорінно 
змінити ситуацію як усередині са-
мого українського православ’я, так 
і православ’я вселенського. Згадана 
нова церква потенційно може стати 
найбільшою за чисельністю і, від-
повідно, впливом в Україні. Така си-
туація автоматично дасться взнаки 
на перерозподілі сил у глобальному 
православ’ї. Втрата України озна-
чатиме для РПЦ втрату величезної 
кількості парафій і єпархій.

Більше того, нова Українська цер-
ква має шанси одразу стати однією з 
найбільших церков у світовому пра-
вослав’ї, серйозно зменшивши чи-
сельність і вплив Російської церкви.

Зважаючи на потенційні масш-
таби нової церкви, очолювати її має 
предстоятель у чині патріарха. До 
речі, після надання Томосу Констан-
тинополь не зможе впливати на те, 
хто саме очолить нову Українську 
церкву.

По-друге, ця нова церква буде й 
далі співіснувати з УПЦ МП, хоча, 
можливо, останній доведеться змі-
нити назву. Про це, зокрема, згаду-
вав патріарх Філарет, який виступає 
за те, щоб УПЦ МП називалася Ро-
сійською православною церквою в 
Україні.

Дмитро Тельпіс

Чи потрібен Україні Томос?
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 Українська церква на порозі отримання Томосу про автокефалію



Від громадянина України 
Устенка Андрія Ігоровича на-
дійшла пропозиція у вигляді пе-
тиції, щодо заборони пенсіонерам 
голосувати на виборах. Про це 
повідомляється на сайті Електро-
нних петицій Президента України.

Він зазначає, що потрібно не 
допускати громадян України, яким 
виповнилося шістдесят років, на 
вибори Президента України та де-
путатів до Верховної Ради Украї-
ни. Також Андрій Ігорович вважає, 
що необхідно внести відповідні 
зміни в Закон України «Про вибо-
ри народних депутатів України»  
та в Закон України «Про вибори 
Президента України», додавши ві-
кове обмеження для права голосу 
громадян України.

Петиція набрала 332 голоси за 
два тижні, залишилося більше двох 
місяців на те, щоб відбулося голо-
сування. Загальновідомо, що якщо 
вона набере 25 000 голосів, то Пре-
зидент прийме її до розгляду.

Наразі постає питання, чи гарна 
це ідея та чи підтримають її оде-
сити?

Не секрет, коли починається пе-
редвиборна кампанія — політики 
починають робити все, щоб про-
голосували саме за їхню кандида-
туру. Тільки-но почнеш вводити в 
Google «політики перед виборами 
підкуповують..» одразу ж виска-
кує безліч новин. Методів підку-
пу перед виборами чимало, на-
приклад, як повідомляє «Україна.
ру»: «…представники Блоку Пе-
тра Порошенка (БПП) роздають 
поношений одяг з ЄС. Більшість 
обурилося такими «подачками» з 
боку команди чинного президента. 
Люди вважають, що такими діями 
«партія показала свою зневагу до 
людей». Також, якщо розговорити 
будь-яку бабусю чи дідуся, можна 
дізнатися, що людям пенсійного 
віку пропонують кілограм греча-
ної каші або мізерну суму грошей 
і вони змушені продавати свій го-
лос через складну фінансову си-
туацію та нездатність прожити на 
невеличку пенсію. Їх, звичайно, 
шкода та можна зрозуміти, та в 
подальшому такі дії ще більше по-
силять політичну кризу та зневіру 
до виборів у країні, адже до влади 

потрапляють олігархи, які викупи-
ли голоси громадян похилого віку 
й на чолі влади через корупцію по-
чинають повертати свої витрачені 
«грошенята» й нагрібати ще біль-
ше.

Більшість може заперечити, 
мовляв, що молодь будує майбут-
нє, тому пенсіонери, які вже про-
жили майже все своє життя, не 
повинні втручатися в долю моло-
дих та майбутнє країни. Здавало-
ся б, правильна думка, але ж хіба 
молодь ходить голосувати? Дуже 
низький відсоток зацікавлений у 
тому, щоб віддати свій голос кра-
щому кандидату. Чому? Можливо, 
через свою лінь прийти на вибори, 
чи деякі вважають, що один їх го-
лос нічого не вирішить, або просто 
не цікавляться політикою й через 
це така пасивність. До речі, багато 
молоді живе закордоном, тому це 
також може слугувати причиною 
низького відсотку.

За даними «Радіо Свободи» 
лише 20% української молоді ві-
рять у краще майбутнє – такі дані 
опитування Міжнародного респу-
бліканського інституту (IRI), про-
ведене на замовлення Агентства 
США з міжнародного розвитку 
(USAID). Менше від третини рес-
пондентів віком від 18 до 35 років 
планують взяти участь у наступ-
них виборах.

Ще однією проблемою є те, що 
більшість пенсіонерів не вміють 
об’єктивно дивитися на речі че-
рез те, що дивляться ТБ, у якому 
тільки-но й обіцяють краще жит-
тя. А деякі взагалі приходять на 
голосування й запитують «де тут 

за Сталіна голосувати?», тому що 
сумують за минулим життям, яке, 
на їхню думку, було набагато кра-
щим.

Також зустрічаються випадки 
«ефекту стада», щось типу «Ма-
рина Петрівна з першого під’їзду 
знається на тій політиці, отже, я за 
того ж проголосую, що й вона»… 
Це проблема, адже та сама Мари-
на Петрівна може не бути компе-
тентною в політиці, а просто ос-
таннім часом слухає популістів по 
телевізору.

Ось що з приводу цього гово-
рять випадкові опитані одесити:

Володимир, 36 років:
«Я проти будь-якого невиправ-

даного обмеження прав людини за 
будь-якою формальною ознакою, 
зокрема віком. Ідея ця дурнувата 
та спрямована на PR — міжна-
родні домовленості України не 
дозволяють цього зробити. Сама 
ідея покласти відповідальність за 
безлад у країні на пенсіонерів по-
гано тхне. Відповідальна молодь, 
що ігнорує виборчий процес у Ту-
реччині — відхилення від участі 
у виборах тягне за собою кримі-
нальну відповідальність. Я швид-
ше за таке розв’язання проблеми. 
Замість зменшення впливу олігар-
хів на виборчий процес, зменшення 
кількості активних виборців через 
позбавлення людей після 60 років 
права голосу збільшить можли-
вість маніпулювати таким само 
беззахисним студентством чи 
пролетаріатом».

Марія Миколаївна, 62 роки:
«Я зовсім не проти, хоча мені 

вже за 60. Я вважаю, що досить 

Пенсіонери перестануть вирішувати долю молоді?
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бабцям та дідусям обирати май-
бутнє для дітей та онуків, вони в 
змозі самостійно вирішувати».

Віталій, 39 років:
«Я обома руками «ЗА», тому 

що обирати майбутнє країни ма-
ють люди, які платять податки. 
Пенсіонери мають доглядати за 
внуками. Окрім цього, в наш час 
люди похилого віку можуть про-
дати свій голос за невелику мате-
ріальну винагороду».

Микола, 20 років:
«Звісно, що я проти. Обмежу-

ватись в праві голосу мають лише 
недієздатні  громадяни, тобто 
ті, які не усвідомлюють своїх дій. 
А якщо ми хочемо, щоб бабусі/
дідусі добре голосували, то спо-
чатку молоді необхідно прийти 
на вибори, а перед цим не поліну-
ватись і розібратись у кандида-
тах.  І обов’язково донести думку 
до старших родичів, щоб вони не 
голосували за «гречку» і «пакети» 
від кандидатів».

Отже, кожні вибори дають ро-
зуміння громадянам, що вони по-
винні обирати людину не за гарні 
очі, а за подальший план дій полі-
тика. На жаль, не всі розуміють, 
що шляхом голосування, люди 
показують свою довіру до канди-
дата та обирають майбутнє своєї 
країни. Аби країна виплуталась з 
не найкращої ситуації та почала 
розвиватися, потрібно відпові-
дальніше ставитися до виборів та 
не пускатися берега. Тому, студен-
ти, замисліться й зробіть правиль-
ний вибір, ваш голос може багато 
змінити.

Катерина Гулінська

Інфографіка наших колег з газети «День» за вибори Президента України у 2014 році
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Літо 2018-го дивувало темпера-
турними рекордами та появою безлічі 
нових розваг. Саме в Одесі цього літа 
відбулося багато цікавих подій, які не 
залишилися без уваги студентів ОНУ 
імені І. І. Мечникова, зокрема й фа-
культету журналістики. Не дивно, що 
відразу після літньої сесії одні сту-
денти вирушила відпочивати, весе-
литися, а інші – займатися корисними 
для суспільства справами.

Студентка першого курсу Дар’я 
Лопатюк цього літа займалась волон-
терством. Зокрема й на поетичному 
вечері публіциста Дмитра Бикова, на 
якому вона була однією з організа-
торів. Особливістю цього заходу був 
збір коштів на розвиток «Зеленого те-
атру», у якому і відбувався виступ. 

«У «Зеленому театрі» завжди раді 
новим волонтерам, а я дуже хотіла 
витратити літо з користю, тому пе-
ребувала не тільки в ролі глядача. В 
мене було небагато обов’язків, лише 
слідкувати за комфортом глядачів 
та десь допомагати, якщо буде тре-
ба. Цей концерт запам’ятався мені 
щирістю та простотою. З Биковим 
я познайомилася нещодавно, коли 

Культурний простір

   Показ першого у світі анімаційно-
го кінофільму, створеного за допомо-
гою великої кількості олійних картин, 
відбувся 8 вересня в Зеленому театрі!
   Презентований фільм був створений 
у стилі визначного художника, одного з 
основоположників мистецького жанру 
пост-імпресіонізму Вінсента ван Гога. 
Митця, який спромігся своїм винятко-
вим сприйняттям буденності захопити 
серця не тільки своїх співвітчизників, 
а й усього світу. Власне, через це кіно-
стрічка й була створена у 2017 році за 
кошти, зібрані на Kickstarter за допомо-
гою небайдужих до мистецтва людей. 
Бюджет фільму склав понад 50 тисяч 
фунтів (5,5 млн. $). Світова  прем’єра 
кінострічки відбулася 12 червня 2017 
року у Франції на Міжнародному фе-
стивалі анімаційного кіно в Ансі, в 
Україні перша презентація фільму від-
булася 23 листопада 2017.
    За жанром кінострічка є драмою, 
мультфільмом та ,звичайно, біогра-
фією. Фільм має на меті, перш за все, 
донести до пошановувачів Ван Гога 
найпотаємніші відомості про життя 
художника. Їх правдива сутність може 
бути передана тільки в такий творчий 
спосіб, про що наголошено у слогані 
фільму: «The truth is, we cannot speak 
other than by our paintings». У філь-
мі містяться відомості про стосунки 
митця з найріднішими людьми (бра-
том Тео, його дружиною, лікарем-ку-
ратором), відомості про біль, що охо-
плював творчу душу, а найголовніше 
- розкриття причин самогубства мит-
ця.
    Цікаво, що для створення цього 
фільму була згуртована команда із 125 
художників з 19 країн світу та ще з ве-

личезної кількості людей: аніматорів, 
фотографів, сценаристів та продю-
серів. Серед тих, хто писав картини 
були й 12 українських митців: Андрій 
Македон, Андрій Ковтунович, Світла-
на Гаврищук, Тетяна Очередько та 
інші. Ось що про копітку працю ска-
зав один із художників Андрій Маке-
дон: «Справа відбувається так: актори 
зіграли свої ролі, а ми, художники, 
їх промальовували. У кожного стоїть 
полотно з олійними фарбами. Ми ма-
люємо кожен рух і кожен кадр. У нас є 
три студії, головна в польських містах 
Гданськ і Вроцлав, і в Греції . Всьо-
го беруть участь десь 100-130 худож-
ників, крім комп’ютерних графіків». 
Львівський художник Ярослав Свір-
няк розповів, як долучився до створен-
ня фільму: «Я натрапив в соцмережах 
на оголошення про набір художників 
для участі в проекті. Вислав порт-
фоліо зі своїми роботами. Далі було 
запрошення у Вроцлав на триденний 
тест, на якому потрібно було показати 
вміння анімувати. Після відбору кан-
дидатів (45 осіб на 1 місце) художни-
ків запросили до Гданська в головний 
офіс BreakThruFilms на тритижневе 
навчання й після цього безпосередньо 
на роботу над фільмом».
     «Я потрапила спонтанно, працю-
вала на роботі, яка мені не подобала-
ся. Потім побачила посилання на цей 
проект, відправила резюме. І мене 
запросили. Я приїхала на тест, дуже 
хвилювалася, але якось відразу легко 
пішло. Для кожного художника була 
створена окрема міні-студія. Кожен 
кадр малювався окремо, олійними 
фарбами. Потрібно було, щоб кольори 
дуже точно збігалися з картинами Ван 

Гога. Було так, що цілий робочий день 
ми тільки змішували кольори, — роз-
повідає художниця Анастасія Боніш-
ко. Спочатку повинні були працюва-
ти тільки польські художники. Потім 
вони усвідомили, що ніяк не встига-
ють і запросили художників з усього 
світу. Українців було найбільше».
 Весь творчий склад команди під керів-
ництвом режисерів Доротеї Кобелі та 
Х’ю Велчмана спромігся створити на 
основі найвідоміших картин нідер-
ландського художника кінострічку, 
яка в результаті складається приблиз-
но з 56 тисяч картин, в основі яких 
покладена власне історія життя Ван 
Гога, відтворена з клаптиків особи-
стих листів художника, відправлених 
ним найголовнішим людям.  
    Не дивно, що показ настільки нез-
вичного фільму викликав цікавість 
не тільки в одеських митців, а й се-
ред звичайних людей. Хоч показ кі-
нострічки був під загрозою зриву та 
мусив змінити дату прем’єри через 
несприятливі погодні умови, але ніякі 
примхи природи не змогли перемогти 
інтерес поціновувачів творчості ху-
дожника. Попереджені синоптиками, 
люди прибули на перегляд кіностріч-
ки у всеозброєнні разом із теплими 
пледами та смачною кавою, але най-
більше присутніх зігрівало в холодний 
осінній вечір жагуче бажання пізнати 
тонкощі життя свого творчого кумира, 
його світогляд та емоційний стан. Че-
рез це жоден глядач не зрушився з міс-
ця до самого кінця, а після завершення 
стрічки всі охоче ділилися вражен-
нями один з одним. Ось, наприклад, 
одну дівчину настільки вразив фільм 
своїм відтвореним баченням подій з 

життя митця та незвичною подачею 
через яскраві, контрастні олійні кар-
тини імпресіоністичного характеру, 
що вона йшла з показу, аплодуючи та 
широко посміхаючись. Однак були й 
ті, до кого, на перший погляд, картина 
ніби не змогла доторкнутися взагалі, 
та через їх слова, інтонацію, з якою 
вони переповідали серйозні моменти 
стрічки (напружені відносини Вінсен-
та з лікарем, коли перший намагався 
вбити себе), одразу ставало зрозуміло, 
що післясмак все ж залишився, а це 
свідчить про певний успіх такого за-
ходу.
   Слід нагадати, що ця картина рані-
ше вже відзначилась успіхом на між-
народній арені. Їй було присуджено 
головний приз на Міжнародному фе-
стивалі анімаційного кіно в Ансі, та-
кож фільмові присуджено премії Єв-
ропейської кіноакадемії та BAFTА в 
номінації «Найкращий анімаційний 
фільм», премію «Оскар» в номінації 
«Найкращий анімаційний повноме-
тражний фільм» та премію «Давид ді 
Донателло» в номінації «Найкращий 
європейський фільм».

Катерина Кравець

прочитала одну з його книжок і зро-
зуміла, що він мені дуже подобається  
як поет, тому вирішила відвідати цей 
концерт», — поділилася Дар’я. 

Дехто зі студентів проводили свої 
канікули в інших містах і країнах. На-
приклад, Юлія Терзієва розповіла про 
курортне місто Мармарис, що в Ту-
реччині: «Я вважаю, що подібні поїзд-
ки — це ледачий відпочинок, швидше 
задля релаксу. Ми подорожували не 
тільки Мармарисом, але і  довколиш-
німи містечками в горах. Також взяли 
на прокат невелику яхту й плавали в 
печерах, по лагуні, так що відпочинок 
вийшов просто казковий. У Марма-
рисі я вперше побачила древній Ам-
фітеатр — одну з основних визначних 
пам’яток міста. Турецькі солодощі 
теж не дають себе забути. Бахлава, 
турецький чай і рахат-лукум — це те, 
що обов’язково потрібно спробувати 
саме в Туреччині».

Олена Бакума, студентка ОНУ 
імені І. І. Мечникова, регулярно бере 
участь в різних заходах. Цього літа 
Олені випала можливість допомага-
ти в організації шоу, присвяченого 
врученню щорічної премії «Душевна 

«З любов’ю, Вінсент!» або 
прем’єра фільму з живих картин!

Студенти факультету журналістики на відпочинку

Юлія Терзієва у курортному 
місті Мармарис

Олена Батума з Ольгою Сумською 
та Віталієм Борисюком

хвиля», організаторами якої є радіо-
станція «Одеса-мама» У програмі 
брали участь знамениті артисти Оде-
си і Києва, а також інших міст Украї-
ни.

«На цій премії виступало багато 
артистів, таких як Віталій Козловсь-
кий, Петро Чорний, одеський викона-
вець Слава Благов, Фелікс Шиндер, 
одеський гуморист Олег Філімонов, 
Олена Вінницька, Ольга Сумська з 
чоловіком і ще дуже багато артистів. 
Мені пощастило, адже я –  концерт-
ний директор одного з артистів, від-
повідно мене запросили допомогти 
організації. Моя місія полягала в 
тому, щоб розселити по готелях зірок. 
Я телефонувала артистам, домовляла-
ся з ними, пояснювала, як і куди їхати, 
допомагала. Захід пройшов на найви-
щому рівні, а головне – я отримала 
великий досвід»,  – поділилася Олена.

Отже, з новими силами й набором 
яскравих вражень, студенти факуль-
тету журналістики знову готові до на-
вчання й праці.

Ніколь-Апрелія Зінченко
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1 січня 2018 року в Україні на-
був чинності закон, який зобов'я-
зує громадян сортувати сміття. Це 
означає, що сортуванню повинні 
піддаватися всі тверді побутові 
відходи. Однак, закон на сьогодні-
не діє, а заводи з переробки сміття 
в Україні — залишаються заповіт-
ною мрією, яку важко здійснити.

Запровадити сортування сміття 
хотіли ще в 2012 році, коли Укра-
їна повинна була підписати угоду 
про асоціацію з Євросоюзом.

Алгоритм дій зі сміттям
Для початку кожен українець 

повинен перебрати сміття в себе 
вдома. Пластик і папір скласти 
окремо, а скляну тару помити й 
скласти також окремо. Складніше 
буде зі специфічними відходами 
(лампочками й батарейками), їх 
слід здати в пункти прийому, а не 
викидати. Після цього винести на 
вулицю й викинути в спеціальні 
сміттєві баки.

Далі сміття повинні перебра-
ти ще раз і визначити подальшу 
долю: відвезти на полігон або від-
правити на переробку.

Це був би дуже гарний порядок 
дій, але, на жаль, він не виконуєть-
ся на належному рівні.

Нездійсненна мрія для українців
Зараз в Україні існує лише 

один завод в Києві («Енергія»), 
який спалює сміття. Але він та-
кож здійснює цю процедуру не-
правильно: забруднюючи повітря 
з димом мешканцям міста, яким 
доводиться закривати вікна у сво-
їх квартирах, щоб не дихати пові-
трям паленого сміття.

«Наши бизнесмены не с боль-
шим энтузиазмом вкладывают 
деньги в мусорный бизнес, потому 
что им кажется, что это неустой-
чивый бизнес на данный момент 
времени, и они могут просто по-
терять свои вложения. Поэтому 
им нужно дать мотивацию, дабы 
они захотели вкладывать деньги в 
переработку мусора и тогда могут 
начать появляться специальные 
заводы», — ділиться своєю дум-

кою студент 4-го курсу економіч-
ного факультету ОНУ Ігор.

Також проблема полягає в тому, 
що не кожен двір оснащений спе-
ціальними сміттєвими баками.

«Прогуляйтесь по нашим дво-
рам и посмотрите, оснащены ли 
они инфраструктурой для сорти-
ровки мусора? Самое, что я лю-
блю — это круглые зеленые баки 
для пластика, как правило, они 
всегда находятся забитыми, и ник-
то оттуда мусор не забирает. И за 
это надо ввести штрафы! А также 
штрафы для компаний, которые 
вывозят мусор и скидывают его в 
одну кучу. А людей, наоборот, сти-
мулировать какими-то интересны-
ми предложениями, если они бу-
дут активно сортировать мусор!», 
— каже еколог Володимир Наві-
цев.

Передбачені штрафи
За офіційними даними для фі-

зичних осіб штраф становить від 
340 грн до 1360 грн; для юридич-
них осіб від 850 грн до 2000 грн. 
Однак сам закон у нашій країні 
не працює повноцінно, тому до-
вести провину й змусити заплати-
ти порушника штраф — складне 
завдання.

А може варто взяти приклад з 
інших країн?

Добре там, де нас немає і зараз 
розповімо чому:

1. Японія. Оснащена потужни-
ми заводами, які вже можуть пере-
робляти органічні відходи в буді-
вельні матеріали. Вони сортують 
сміття на 10 підвидів, щоб абсо-
лютно всі можна було використо-
вувати повторно. Класичним плас-
тиком, папером і склом в цій країні 
не обмежуються. Дроти, банки від 
корму тварин, запальнички, бата-
рейки, лампочки, харчові відхо-
ди, папір, пінопластові тарілки, 
картон, пляшки, скляні ємності, 
металеві банки, кришки від мета-
левих упаковок — все це окремо 
складають. Також вони дуже дис-
ципліновані в цьому питанні: всі 
пам'ятають, як на цьогорічному 

Чемпіонаті світу з футболу після 
матчу Японія — Колумбія японці 
розгорнули заздалегідь підготов-
лені пакети для сміття і прибрали 
за собою, залишивши стадіон в 
чистоті. А також гравці й персо-
нал збірної повністю прибрали за 
собою в роздягальнях.

2. Австрія. У цій країні оброб-
кою сміття займаються приватні 
компанії й муніципалітети. Тут 
підлягає спалюванню близько по-
ловини всіх відходів, а тільки в 
одному Відні знаходиться 4 сміт-
тєспалювальних заводи, які зав-
дяки технологіям фільтрації не 
завдають шкоди навколишньому 
середовищу. Переробка сміття в 
Австрії вважається прибутковою 
справою, а робота збирача сміття 
— досить престижною.

3. Швеція. В країні переробля-
ють до 99% відходів. Всі родини, 
згідно з законом, повинні сортува-
ти сміття. У кожному будинку зна-
ходиться від п'яти до семи сміттє-
вих контейнерів. Мета цієї країни 
—  відмовитися від викопних ре-
сурсів на користь екологічних.

Також тут все більше людей 
захоплюється новим фітнес-трен-
дом — плоггінгом. Цей вид спор-
ту об'єднує в собі біг і збір сміт-
тя. Для пробіжки люди беруть з 
собою мішки і складають в нього 
всі відходи, які їм зустрічаються 
на шляху.

4. Нідерланди. Тут активним 
учасникам сортування сміття вла-
да видає екологічний купон, який 
надає певні пільги при оплаті за 
житло та комунальні послуги. Во-
сени біля будинків стоять дротяні 
кошики, в які люди можуть скла-
дати опале листя для того, щоб по-
тім переробити його на компост. З 
двохсот сміттєзвалищ у цій країні 
залишилося всього 20, так як біль-
ше 90% сміття переробляється.

Бренд одягу G-STAR RAW
З 2014 року голландський бренд 

одягу G-STAR RAW збирає сміття 
з океанів, а потім сортує й залишає 
пластик, який піддається перероб-

ці й використовується для вироб-
ництва матеріалу. Цей матеріал 
далі використовують для пошиття 
нової колекції одягу. Органічна 
бавовна, перероблений поліестер 
і пластик — головні компоненти 
виробництва бренду.

Також бренд відмовився від 
компонентів, які неможливо 
швидко утилізувати. Тим самим на 
одязі ви не знайде блискавок, тому 
що вони були замінені екологічни-
ми металевими застібками.

Що ми можемо зробити вже 
сьогодні?

Перестати користуватися одно-
разовими речами:

- пластикові трубочки (не пере-
робляються і можуть бути утилізо-
вані тільки в інших країнах);

- паперові стаканчики (також 
містять у собі пластик, який не пе-
реробляється в нашій країні);

- пластикові пляшки (краще за 
все мати одну свою пляшку, бажа-
но скляну);

- відмовитися від поліетилено-
вих пакетів у магазинах і переста-
ти в них складати сміття;

- замість одного сміттєвого ві-
дра вдома поставити від трьох до 
п'яти відер, в які будете окремо 
складати скло, пластик і папір.

З гарного: «В літній період в 
Одесі було встановлено 282 кон-
тейнери для вивозу сміття, а за 
угодою з міською владою приватні 
фірми 7000 разів випорожнювали 
контейнери і вивозили сміття» — 
повідомив в мерії в.о. директора 
департаменту екології та розвитку 
рекреаційних зон Одеської міської 
ради Віталій Денисов. 

А також кабмін обіцяє прийня-
ти Національну стратегію пово-
дження з відходами до 2030 року! 
Якщо стратегію приймуть, то 
значно знизиться кількість сміття 
на полігонах і збільшиться відсо-
ток відходів, що переробляється. 
Поживемо - побачимо!

Андрій Аліфанов

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ В УКРАЇНІ
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Усе частіше українські ЗМІ (га-
зети, телебачення, інтернет-видан-
ня) містять матеріали з назвами 
«Нова хвиля кору знову в Одесі», 
«На Одещині зареєстровано най-
більше хворих» тощо, проте наля-
кати одеситів – недостатньо, слід 
донести до населення, що таке 
кір, як з ним боротися та чи дійсно 
це настільки серйозна та страшна 
хвороба.

 Кір — інфекційна хвороба, 
яка характеризується вираженою 
автоінтоксикацією, гарячкою, за-
пальними явищами з боку дихаль-
них шляхів, кон'юнктивітом, поя-
вою своєрідних плям на слизовій 
оболонці ротової порожнини й па-
пульозно-плямистим висипом на 
шкірі. Це одне з найбільш зараз-
них вірусних захворювань, най-
більш чутливими до якого є діти.

  Кір передається повітряно-кра-
пельним шляхом через вдихання 
з повітря найдрібніших крапель 
слизу, що містять віруси, які по-
трапили в повітря під час чхання, 
кашлю або просто розмови. Інку-
баційний період триває 8-17 днів, 
в середньому 11-13. Однак за умов 
отримання постконтактної про-
філактики імуноглобуліном або 
плазмою крові він подовжується 
до 21-го дня.

Інфекційне захворювання має 
декілька варіантів перебігу: 

  легкий —  задовільний стан 
хворого, температура тіла підви-
щена максимально до 38,5°С. Еле-

менти висипу неяскраві, нерясні, 
плямисто-папульозного характеру, 
зі слабко вираженою тенденцією 
до злиття і блідою пігментацією.

  Середньотяжкий — виразний 
синдром інтоксикації, самопочут-
тя хворого порушується значно, 
відзначається нечасте блювання, 
зниження апетиту, температура 
тіла підвищується аж до 39,5°С, 
висип рясний, яскравий, велика 
кількість папульозних елементів, 
схильних до злиття.

  Тяжкий — синдром інтокси-
кації значний, часто є судоми, змі-
на свідомості, рясне блювання, 
температура тіла понад 39,5 °С, 
відзначають значні геморагічні 
прояви.

  В Україні з початку року захво-
ріли 31 123 людини: 12 752 дорос-
лих та 18 371 дитина; від усклад-
нень померло 13 людей: 9 дітей та 
4 дорослих. Міністерство охорони 
здоров’я запевняє, що станом на 
вересень 2018-го року в Україні є 
720 776 доз вакцин.

  На думку фахівців, причина 
епідемії кору – велика кількість 
дітей, яким не зробили щеплення. 

 Лікар-терапевт вищої категорії 
з клініки Одеського національно-
го медичного університету, Чайка 
Людмила Прохорівна пояснює: 
«Як би не було це неприємно ви-
знавати, проте з літа 2018-го року 
в Одесі нова хвиля епідемії. З по-
чатку нового року зареєстровано 
вже близько 1050 хворих, а в об-

ласті – 1947. Не зважаючи на те, 
що в лікарнях поки що достатньо 
вакцин проти кору та вони знахо-
дяться у вільному доступі, мало 
людей роблять собі щеплення».

  Редакцію «Простір» заціка-
вило, що саме знають одесити 
про кір та чи знають щось взага-
лі, тож було проведено соціальне 
опитування, в якому взяли участь 
35 одеситів. На питання «Чи зна-
єте ви етиологію кору?» 13% від-
повіли «так» та 87% – «ні». Та-
кож більшість опитуваних навіть 
не пам`ятають, чи робили їм ще-
плення (9% проти 91%). Відпові-
ді на запитання «Чи знаєте ви, як 
вберегти себе та сім`ю від кору?» 
остаточно довели, що мешканці 
м. Одеса взагалі не мають навіть 
уявлення про це захворювання. 
7% все-таки докладуть зусиль, 
аби забезпечити профілактику 
хвороби своїй сім’ї, а от 93%, 
на жаль, не в змозі це зробити у 
зв’язку з непроінформованістю.

  Марина Штанько, мати 1-річ-
ного хлопчика: «Я розумію, на-
скільки страшні можуть бути на-
слідки кору, проте ускладнення 
після неякісної вакцини ще гірші! 
Дитина може отримати анафілак-
тичний шок, набути такі хвороби, 
як: атаксія, асептичний менін-
гіт, конвульсії, параліч, енцефа-
літ, склероз тощо. Таким чином, 
батьки бояться не стільки кору, 
скільки щеплень». Проте в Мініс-
терстві охорони здоров’я України 

Медичний простір

Чи можна врятуватися від кору?
переконують: «Випадки складних 
реакцій на вакцину зустрічаються 
з меншою ймовірністю, ніж один 
раз на мільйон. А от небажання 
та страх робити щеплення дитині 
призводять до масової захворюва-
ності та зниження колективного 
імунітету». 

 Лікар-терапевт з клініки Одесь-
кого національного медичного 
університету, Кравчук  Валерій 
Михайлович запевняє: «Ми мо-
жемо перемогти кір, якщо будемо 
виконувати всі застереження та 
поради лікарів для профілакти-
ки.  Для уникнення епідемії кору, 
потрібно, щоб не менше 90% на-
селення зробило щеплення, таким 
чином проти хвороби «працюва-
тиме» колективний імунітет. При-
чиною зростання відсотка хворих 
є відмова від вакцинації, тому кір 
повертається спалахами кожні 
5-6 років. Більше того, в Одесь-
кій області зафіксована найменша 
кількість щеплень, що й пояснює 
епідемію з початку 2018-го року. 
Для забезпечення імунітету реко-
мендовано 2 дози вакцини, оскіль-
ки після першої в 15% дітей може 
не бути потрібного ефекту. Тож, 
згідно з календарем щеплень, вак-
цинацію слід робити двічі: у 12 
місяців та 6 років. Щеплення від 
кору роблять у дитинстві та для 
остаточного ефекту рекомендую 
повторити процедуру і в доросло-
му віці. Якщо все-таки член роди-
ни захворів, його слід своєчасно 
ізолювати та встановити каран-
тин, після чого негайно провести 
дезінфекцію в осередку, в якому 
знаходився хворий».

  Отже, кір – не страшна хворо-
ба, якщо знати її етиологію, вчас-
но робити щеплення та у випадку 
зараження одного з членів родини, 
негайно ізолювати його на період 
хвороби та провести дезінфекцію 
середовища. Результат опитуван-
ня одеситів показав, що більшості 
навіть не цікаво знати про це, але 
незнання не захищає нікого від 
захворювання. «Попереджений – 
значить озброєний», тому не дайте 
кору стати до керма!

  
Олена Таранова

   

Офіційні дані з Міністерства Охорони Здоров’я України
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Можливо, не всі про це знають, 
але 18 вересня завершився, мабуть, 
головний тиждень в історії укра-
їнського баскетболу. Безумовно, 
ще свіжі спогади про легендарний 
чвертьфінал Євробаскету-2013 і 
про ту симпатичну команду Майка 
Фрателло, але приїзд АБСОЛЮТНО 
ВСІХ найсильніших баскетболістів 
у збірну відбувся вперше в історії.

І «найсильніших» тут не означає, 
що ці хлопці кращі з тих, хто є. Олек-
сій Лєнь і Святослав Михайлюк — по-
мітні гравці з найсильнішої у світі ліги, 
приїзд яких автоматично робив збірну 
України фаворитами майбутніх матчів 
відбору на чемпіонат світу-2019 (вель-
ми сумний сюр наших реалій, найваж-
ливіша подія українського баскетболу 
— матчі відбору на ЧС).

Тут треба виписати респект Олек-
сію й Святославу, які знехтували пе-
редсезонною підготовкою зі своїми 
командами й приїхали допомогти 
збірній у важливих матчах відбору. 
Лєнь, до речі, ВПЕРШЕ зіграв за 
збірну України. Між іншим, хлоп-
ці самі заплатили страхові виплати 
НБА за виступи в складі збірної.

ФБУ (між ішншим, абсолют-
но найкраща спортивна Федерація 
України з роботи з пресою і вбо-
лівальниками) провела відмінну 
PR-кампанію ігор збірної. Крім 
стандартних відкритих тренувань, 
прес-конференцій, автограф-сесій, 
баскетболістів максимально залуча-
ли для спілкування з українськими 

спортивними ЗМІ (багато з яких, 
напевно, вперше виявили інтерес 
до баскетболу). Хедлайнерів Лєня 
і Михайлюка відправили на ранко-
ві програми на телеканали "Укра-
їна" та "Інтер", а також залучили 
до участі в благодійному марафоні 
INTERSPORT RUN UA. 

«Грати за національну збірну 
України для мене завжди було мрі-
єю. Я патріот! Багато чим завдячую 
президенту ФБУ Михайлу Брод-
ському. Дуже хочу зіграти проти Іс-
панії й збираюся допомогти збірній 
України в найближчих важливих 
матчах. Знаю, що в нашої команди 
зараз майже немає права на помил-
ку, тому навіть з таким грізним су-
перником потрібно грати на пере-
можний результат. Упевнений, що 
в київському «Палаці Спорту» на 
матчі проти Іспанії буде справжнє 
свято! Запрошую всіх вболівальни-
ків підтримати Україну», — сказав 
Михайлюк для прес-служби ФБУ.

Історична звитяга
Вболівальники, дійсно, забезпе-

чили колосальну підтримку збірній. 
Ніколи раніше, на моїй пам'яті, сто-
личний "Палац спорту" не був запо-
внений і на половину, а тут — зал 
битком. Окремо відзначимо фанів 
наших баскетбольних клубів, які 
консолідувалися й воєдино забез-
печували підтримку на фан-секторі 
збірної. 

Можна багато розповідати про 
те, який за номером це був склад Іс-
панії, чим власне і займалися деякі 
наші іноземні колеги, але факт зали-
шається фактом — Україна виграла 
цей матч абсолютно заслужено. На-
віть валідолу було якраз у міру, щоб 
і похвилюватися, і потім нормально 
порадіти. 

Перемога над іспанцями (76:65) 
— романтична історія, яку наш ба-
гатостраждальний баскетбол одно-
значно заслужив. Спорт, викликає 
в Україна мінімальний інтерес. Ні 
масштабних цілей, ні очікувань, ні 
надій — мовляв, потенціал і можли-
вості обмежені. Однак, залишаються 
вірні грі баскетбольні функціонери 
і, головне, гравці, здатні самовідда-
чею і професіоналізмом підтриму-
вати в собі і вболівальниках віру в 
гідне визнання своєї роботи. Пода-
рувавши абсолютно незабутні емо-
ції всім уболівальникам баскетболу, 
збірна України вже наступного ран-
ку вирушила в Чорногорію.

Історичний облом
Але буквально через 3 дні, дивля-

чись гру з Чорногорією, відчувалися 
абсолютне розчарування й апатія, а 
в голові тихенько нагнітав "Реквієм 
за мрією". Поразка, яке відсунула 
суб'єктивну гордість і надії, що при 
цьому тренерському штабі і подіб-
ній підготовці до матчів радість пе-

ремог стане буденною справою. 
Розмови про нездатність голов-

ного тренера збірної Євгена Мурзі-
на керувати командою сильнішою за  
івано-франківську "Говерлу" йдуть 
з моменту початку його тренерської 
роботи у збірній (з 2015 року). Але 
матч з чорногорцями — квінтесен-
ція дурості й нерозуміння реалій, в 
яких доводиться працювати.

Просто факти:
- тренерський штаб був зобов'я-

заний донести до гравців, що матч 
з Чорногорією — баскетбол штовха-
нини, симуляцій і дивних свистків. 
Так на Балканах приймають завжди 
і всіх. Підсумок — 5 командних у 
першій чверті вже до 3-ої хвилини;

- Чорногорія вже років 10 грає в 
атаці двома комбінаціями: скидка 
в трьохсекундну зону на рухомого 
центрового, який обігрує один в один 
центра супротивника, і пік-н-рол на 
лінії триочкової дуги, що плавно, 
якщо є можливість, трансформуєть-
ся в пік-н-поп з триочковим кидком 
від все того ж рухомого центрового. 
Підсумок — 7 триочкових від цен-
тру чорногорців Бояна Дублевіча і 
30 очок від розігруючого Івановича. 
Чому ближче за всіх до мобільного 
центрового «Валенсії» був найне-
мобільніший з наших великих В'я-
чеслав Кравцов — важко зрозуміти 
скільки потрібно разів наступити на 
граблі, щоб змінити вектор гри;

- також важко пояснити логіку ви-
бору темпу гри, коли наші захисники 
вже до середини першої чверті при-
сіли на лаву запасних через перебір 
фолів. Команда прийняла високий 
темп гри суперника, але не змогла 
йому відповідати через відсутність в 
плеймейкерів вміння розганяти ата-
ку під тиском. Підсумок — 12 втрат, 
причина більшості з яких — нездат-
ність швидко приймати рішення й 
виходити з-під пресингу;

- навіщо взагалі Мурзіну тайм-а-
ути, якщо тільки в одному він про-
писав комбінацію (шкода, що це 
сталося при -11 в останній чверті)? 
Стимулюючими закликами до агре-
сії в захисті й активному переміщен-
ню по дузі в атаці хід гри не пере-
вернеш. Викликало посмішку, коли 
тайм-аут у третій чверті проводив 
Лукашов (без всяких дощок і фло-
мастерів пояснив Лєню як вигідніше 
відіграти пік-н-рол);

- Святослав Михайлюк — не 
може (поки що) сам собі створюва-
ти кидки. Він першокласний шутер, 
але кидок для нього потрібно підго-
тувати. Тим дивніше бачити вели-
чезну кількість непотрібних ізоля-
цій під Свята, до чого чорногорці 
з самого початку були готові. Ми-
хайлюк дуже високо підняв планку 
після гри з Іспанією, і відповідно 
питати з нього треба, як з лідера. І 

це нормально, але тренери повинні 
алмаз огранювати, а не горіхи їм ко-
лоти;

- стару гвардію в складі збірної 
пора виганяти. На Джетера вже бо-
ляче дивитися. Американець не грає 
як людина, яка своїм рівнем може 
займати місце в збірній вітчизняно-
го баскетболіста. У матчах наступ-
ного вікна дуже хочеться побачити 
Іссуфа Санона, тому як є підстави 
вважати, що він буде виглядати не 
гірше Джетера. Зайцев абсолютно 
відмовляється грати в тіло й дегра-
дує в русі м'яча. Ситуацію найкраще 
опише факт, що в наступному сезоні 
він буде грати в чемпіонаті Тайваню. 
Липовий у збірній практично вете-
ран, але через 6 років так і не поз-
бувся косяків юнацького баскетболу 
(дурні фоли блокування, неправиль-
ний вибір кидка, метушливість у пе-
редачах).

Точно не варто вішати всіх собак 
на Мурзіна і його штаб, особливо, 
зважаючи, на відсоток влучень збір-
ної з лінії штрафної. Але потрібно 
розуміти системну кризу, яку малою 
кров'ю не подолати. Відбір на чем-
піонат світу практично провалений, 
далі доведеться зіграти зі Словенією 
(29 листопада і 25 лютого), а також 
виїзний матч з Іспанією (2 грудня) і 
домашній з Чорногорією (22 люто-
го). Просто перемоги нічого вже не 
гарантують, потрібно чекати пора-
зок турків і латвійців. Ситуація мак-
симально сприяє перебудові в бойо-
вому режимі прямо зараз.

Історичний післясмак 
Як би там не було, збірна Укра-

їни таки подарувала нам масу емо-
цій у цьому відбірковому «вікні». 
«Вікні», яке ми не забудемо ще дов-
го. За це команді, тренерам і всім 
причетним до цієї збірної варто ска-
зати ДЯКУЮ. Втім, як це практично 
завжди буває з нашою збірною, без 
осаду не обійшлося.

Приїзд Святослава Михайлюка і 
Олексія Лєня очевидно залишиться 
знаковим моментом у недавній іс-
торії українського баскетболу, і пе-
ремога над Іспанією довго буде асо-
ціюватися з цими гравцями. Однак 
вичавити максимум з приїзду наших 
представників у НБА не вдалося, 
наступного разу вони приєднаються 
до збірної в кращому випадку через 
рік, і жити цей рік потрібно без них. 
Зібравши кращий склад за останні 
роки, Україна начебто зробила оче-
видний крок вперед, але похід ва-
банк абсолютно не зіграв — інакше 
тональність цього тексту була б за-
раз зовсім іншою.

Олег Міщук

ЗаМурзалися
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 «Хто хоче приносити користь, 

той навіть зі зв`язаними руками 
може зробити багато добра», – пи-
сав Федір Михайлович Достоєв-
ський. Ці слова дуже чітко опи-
сують різке збільшення уваги до 
благодійності й волонтерства в 
Україні. Адже за останні два роки 
наша країна з передостаннього міс-
ця піднялася на 16 позицій у світо-
вому рейтингу благодійності World 
Giving Index. Тож не секрет, що ця 
тема потребує більшого розголосу. 

Одещина в цьому питанні не 
виняток. Вже понад 25 років плід-
но працює благодійний фонд «До-
брий Самарянин». Його історія 
починається з літа 1992 року. Ство-
рювали проект декілька людей, які 
мали бажання допомагати сиро-
там, пенсіонерам, важко хворим, 
ув'язненим. З плином часу кістяк 
фонду став обростати спонсорами, 
меценатами й волонтерами. 

«На старті було багато про-
блем та непорозумінь. Проте ми 
мали єдине бажання допомогати 
всім, хто цього потребує», — про-
коментував віце-президент фонду 
Денис Петрович Сердиченко. 

Від держави організація допо-
моги не тільки не отримує, але й 
не просить. Монополістичного 
спонсора фонд також не має — під 
окремий проект організатори зна-
ходять конкретно зацікавлених ме-
ценатів. Основна форма отримання 
необхідних речей — бартер з інши-
ми благодійними організаціями.

Організація працює над багать-
ма проектами, намагаючись охо-
пити всі сфери суспільного життя. 
З ініціативи БФ протягом остан-
ніх шести років напередодні Ве-
ликодня проводиться масштабне 
дійство: Пасхальна Реконструкція 
— костюмована постановка, яка 
знайомить гостей з останніми дня-
ми життя Ісуса Христа. Це не про-
сто театралізована вистава, а від-
творення реальних подій на основі 
історичних фактів. Також під час 
святкування в центрі міста розта-
шований майже автентичний табір 
римських легіонерів. Всім охочим 
надається можливість дізнатися 
про побут і атрибутику солдатів 
I-II століття н. е. 

У 2005 році «Добрий Самаря-
нин» за підтримки інших фондів 
вперше провів Різдвяний Ярмарок, 
який відвідали понад 5 тисяч ді-
тей-сиріт. Було організовано свят-
ковий концерт, а кожен учасник 
отримав подарунок. Згодом він 
перетворився на повноцінний Фес-
тиваль Різдва, який вже традицій-
но проходить на вулиці Дерибасів-
ський.

Крім цього, фонд активно пра-

цює над іншими соціальними 
проектами – «Добрий гість» (під-
тримка літніх людей продуктови-
ми наборами), «Нове життя ваших 
речей» (зібрані речі та предмети 
побуту передаються тим, хто цьо-
го потребує), «Збери подарунок 
сироті», «Професії дітям» та інші. 
Організація щорічно проводить 
семінари та тренінги для молоді, 
є співорганізатором конференції 
«Україна без сиріт» та «Вишиван-
кового Фестивалю».

«Добрий Самарянин» не зали-
шився осторонь, коли почалися бо-
йові дії на Сході України. Декілька 
тисяч людей, які були вимушені 
залишити свої будинки, отримали 
допомогу. Біженцям з Криму та 
Донбасу дали можливість облаш-
туватися на базі відпочинку фонду 
в селі Маяки (Одеська область). Та-
кож за програмою проекту «Вдови 
АТО» була надана допомога сім'ям, 
котрі через війну втратили году-
вальника. За цей внесок у спільну 
справу благодійний фонд неодно-
разово був удостоєний нагород від 
голови Обласної адміністрації та 
мера міста.

Центральну роль у житті фон-
ду відіграє саме волонтерство. В 
наймасштабніших проектах фонду 
беруть участь до семисот людей. 
Примітно те, що більша половина 
волонтерів – це студенти і випус-
кники одеських вузів. Вони збира-
ють кошти та їжу, сортирують речі 
та елементи побуту, загалом вико-
нуючи основний сегмент роботи. 

«За відсутності волонтерів навіть 
половина проектів не була б реалі-
зована. Напевно, це найголовніший 
ресурс, який ми маємо», – зазначає 
працівник фонду Роман Медяник. 

Для допомоги фонду потрібно 
лише бажання. Фонд знаходиться у 
провулку Гамова, 3. Для будь-якої 
форми допомоги двері фонду завж-
ди відчинені. 

Волонтер — це стан душі, вну-
трішнє покликання нести радість 
нужденним. Також це шанс само-
реалізуватися, створити нове коло 
спілкування, можливо, знайти май-
бутню професію.

Благодійність необхідно 
виокремлювати у воєнно-політич-
ний та економічно складний час 
для України. «Добрий самарянин» 
— організація, що більш ніж чверть 
сторічною працею заслужила по-
вагу найактивніших благодійників 
України. У планах у них ще масш-
табніші та продуктивні проекти, 
тож, можливо, настав саме твій час 
залучитися до великих благодійних 
справ.

Іван Мягченков

Благодійний простір

Вересень 2018 року для оде-
ситів видався напрочуд насиче-
ний розважальною програмою. Не 
зважаючи на початок навчального 
року, у молоді була чудова нагода 
побачити своїх улюбленців естра-
ди, кіно чи театру. Згадати хоча б 
день міста, де виступили найпо-
пулярніші виконавці сучасності. 
Розваги розвагами, але в Одесі не 
обійшлося без серйозного заходу, 
який вирішував долю братів на-
ших менших. 

16 вересня відбувся вже другий 
фестиваль  безпритульних тварин 
«Home Me Fest», завданням якого 
є допомогти у в пошуку господарів 
для обездолених. Захід відбувся на 
території садового центру «Ваш 
сад», що на Французькому буль-
варі. Вхід для всіх бажаючих був 
вільний , та з власної ініціативи 
кожен міг допомогти продоволь-
чими товарами або фінансово , 
зареєструвавшись на офіційному 
сайті. Для підготовки до фесту 
було задіяно чимало волонтерів та 
власне організаторів. Їх головним 
завданням була допомога в тран-
спортуванні тварин, оформленні 
її території проведення та популя-
ризація заходу. Близько 6-ти фото-
зон, охайні вольєри та доглянуті 
тварини — неозброєним оком по-
мітно, що проведено капітальну 
роботу та серйозну підготовку.

На фестивалі були присутні та-
кож професійні кінологи, які на 
прохання бажаючих могли розпо-

вісти про характер вподобаної тва-
ринки; так звані куратор, які охоче 
розповідали про історію четверо-
лапих, коли та за яких обставин 
вони потрапили до притулку.

« Home Me Fest» мав на меті 
допомогти тваринам не лише з 
обраних притулків, будь-який ба-
жаючий міг привести тваринку 
та вдало знайти для неї господа-
ря. Так як фест турбувався як про 
своїх підопічних, так і про людей, 
до яких вони потрапляють, тому 
потрібно було зазделегідь офор-
мити заяву. Ветеринарний паспорт 
та вік від трьох місяців — голов-
ні умови організаторів фесту. 
Оскільки захід не комерційний, а 
створений для реальної допомоги, 
то якщо бажаючі не мають змоги 
оформити паспорт для тварини, 
це зроблять безкоштовно у клініці 
«Дар». Розповсюджувалась така 
послуга лише для учасників фесту.

Більш ніж шістдесят котів і со-
бак знайшли свій дім, завдяки за-
ходу. Куратори розповідають, що 
не всі ладні прийти на фестиваль 
та одразу забрати вподобаного 
«хвостика». Ось, наприклад, після 
минулого заходу до кураторів над-
ходили дзвінки з проханням дізна-
тись місцезнаходження тварини.

Щороку фестиваль набирає все 
більше масштабів, адже в цьому 
році значно збільшилась кількість 
присутніх та тих, хто наважився 
до поповнення у вигляді нового 
друга.

Карина Китайська

Біблійські самаряни 60 тварин знашли домівку
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