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Різновиди вегетаріанства, міні-опитування та інші цікавинки

Прийшов, побачив, написав
Як зароджувалася

пражурналістика: прагазети,
листи, афіші у Стародавньому Римі
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100-річчя із скакалкою
ДНУ вирішив в незвичний 

спосіб відсвяткувати свій ювілей. 
Майже тисяча студентів зібрались на 

стадіоні, аби встановити рекорд України 
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Вадим Дроздов: «Тату — це частина мого життя». 
Гарно та небезпечно. Давно мрієш про 
тату? Дізнайся більше про всі його 

недоліки та переваги...

Студія HONCHAR-MEDIA відкриває двері
«У мене особисто виникло враження теплої атмосфери. А головне — дуже дружньої!» 

— школярі Дніпра відвідали «Студію HONCHAR-MEDIA»
Детальніше на стор. 2

Вегітаріанцi VS М‘ясоїди
Дет

альніш
е на ст

ор. 3



2 Гончар Інфо
№ 8 (20),  жовтень 2018 ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є Восени листопад швидко минув – чекай суворої зими.

 
ВІД 

РЕДАКТОРА
Вітаємо тебе, наш любий чита-

чу!
Раді повідомити, що цей випуск 

буде досконалішим за минулий. Ми 
вкладаємо в газету багато сил, при-
діляємо їй чимало уваги, аби тебе 
чекав якісний продукт. Можливо, 
не все вдається. Але будь впевне-
ний, що одного разу, взявши до рук 
«Гончар Інфо», ти вигукнеш: «Боже 
милостивий! Це є справжня сту-
дентська інформаційна перлина!»

Цей номер ми вирішили до-
повнити дійсно корисною інфор-
мацією. Тут ти дізнаєшся, як і де 
використати студентський квиток. 
Виявляється, він має купу пере-
ваг! Лише зазирни на сторінку еко-
номіки й сам все зрозумієш. Ще 
віч-на-віч поспілкуєшся з майстром 
тату, який розповість про деталі 
своєї професії та дасть поради щодо 
догляду за татуюванням. 

Цікаву тему розглянула одна з 
наших журналісток. Вона провела 
опитування на факультеті, аби ви-
явити «м`ясожерів»! Не лякайся, 
вони не їдять собі подібних, а лише 
споживають продукти тваринно-
го походження. А ось деякі зовсім 
від них відмовились. Яка від цьо-
го користь, та чи відчувають веге-
таріанці зміни в своєму організмі 
— дізнаєшся в номері.

Та-дам! Не очікував? А у нас 
для тебе є передбачення. Зірки ше-
почуть, що треба бути уважнішим 
та витривалішим. Якщо доживеш 
до сьомої сторінки, то дізнаєшся, 
який ти телеканал за гороскопом. 
Жорсткий ICTV або домашній ко-
тик СТБ? Дивись швидше, поки 
зірки не згасли!

А ще… Пробач за незручне 
питання, але чи маєш ти роботу? 
Ні? Не гай дарма часу. Читай нашу 
статтю про працевлаштування сту-
дентів, яким навіть не має вісімнад-
цяти років. Ми розповімо, де шука-
ти робоче місце, і як налаштувати 
себе на співбесіду. Адже про місце 
роботи варто думати заздалегідь, 
що й роблять школярі Дніпра, які 
завітали до нашого факультету. І не 
просто подивитися на аудиторії та 
кафедри. А безпосередньо навчи-
тися брати інтерв’ю та опанувати 
основи фотожурналістики. Кожен 
присутній міг поспілкуватися зі 
студентами та викладачами й дізна-
тися секрети успішного навчання. 
Також на захід завітали «гуру» 
журналістики та провідні редакто-
ри міських газет. Цікаво? Так шу-
кай скоріше статтю та дізнавайся 
найгарячіші подробиці заходу від 
учасників та гостей.

І не забудь зазирнути на  «ро-
зважальну» сторінку, де тебе чекає 
ТОП найкращих місць для фото 
в ДНУ імені О.Гончара. Хочеться 
нові фото, але вичерпались ідеї, де 
зробити світлину? Не біда! Ця стат-
тя саме для тебе! І не просто текст 
з переліком, а ще й власноруч зро-
блені фото нашими журналістами, 
аби ти вже 100 % зрозумів що до 
чого. 

Гарного тобі часу разом із на-
шим таким плеканим «Гончар 
Інфо».

З повагою, редакція газети

«У мене особисто виникло враження теплої 
атмосфери. А головне — дуже дружньої!» — школярі Дніпра 

відвідали «Студію HONCHAR-MEDIA»

Новини

Студія HONCHAR-MEDIA відкриває двері

                                                Декан  мовить, всі «слухають»

Дізнатися цікаве про професію 
журналіста та будні студентів ФСЗМК 
— просто. Достатньо лише завіта-
ти на факультет журналістики ДНУ, 
де відбулось створення медіа-шко-
ли «Студія HONCHAR-MEDIA».

За словами декана ФСЗМК, Володи-
мира Дмитровича Демченко, коли людина 
вирішує  вступити на факультет журналі-
стики, вона не дуже уявляє, що це таке 
та які функції буде виконувати. Тому фа-
культет докладає максимум зусиль для 
знайомства школярів із цією спеціаль-
ністю. Саме для цього й була створена 
«Студія HONCHAR-MEDIA» Аби кожен 
охочий міг поспілкуватися з редакто-
рами провідних медіа Дніпра, дізнати-
ся більше про  факультет,  а також про 
специфіку сцепіальності "Журналістика"

Студія була зорганізована за  ініціа-
тиви кафедри масової комунікації. Зо-
крема, зусиллями доцентів Л. В. Хотюн,  
О. В. Гудошник, О. В. Кирилової та 
ін. Цього року до заходу долучились

50 школярів. "Ми намагалися підходити 
до всьогокреативно. Головною метою для 
нас було – зацікавити дітей. Зробити захід 
максимально інформативним та цікавим. 
Сподіваюсь, нам це вдалося» - каже кан-
дидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент Людмида Валентинівна Хотюн. 

Зацікавлені школяри із захватом 
слухали запрошених гостей: шеф-ре-
дактора газети «Зоря» Андрія Бога-
тирьова та головного редактора газети 
«Днепр вечерний» Ірину Авраменко. 
«У мене особисто виникло враження 
теплої атмосфери. А головне — дуже 
дружньої!» — ділиться емоціями учени-
ця 11 класу, НВК № 74 Наталя Іванілова. 
Варто зазначити, що це був захід, який 
переросте у своєрідну школу для дітей 
віком від 15 до 17 років. Після нагород-
ження переможців, планується запро-
сити  їх на другий етап, де вони будуть 
знайомитися з радіожурналістикою  та 
жанрами  радіо. Заступник декану ФСЗМК 

Марія Валеріївна Бутиріна наголошує, 
що навесні відбудеться медіа-квест — 
це більш жвавий, динамічний формат, 
коли учні рухаються, і у них є декілька 
локацій, станцій. Але така форма по-
требує вже більше знань та інформації. 
«Мені дуже сподобався результат роботи 
учасників. Ми із задоволенням на кафе-
дрі перечитали всі роботи, - розповідає 
Марія Валеріївна. - Дуже корисно було 
для дітей  і для нас також. Після прак-
тичних занять і  майстер-класів, вони 
дійсно витримали жанрові вимоги і 
журналістські стандарти. Тексти були 
добре написані, особливо замітки. Учні 
робили інтерв’ю з нашими гостями».  

Найкращі роботи будуть надруко-
вані в провідних газетах Дніпра: «Зоря», 
«Днепр вечерний» і студентській газеті 
ФСЗМК  «Гончар Інфо». «Ми не тішимо 
себе думкою  про те, що ті школярі які до 
нас приходять, настільки розвинені у пи-
таннях журналістики , що ми можемо їм 
читати лекцію на рівні університету. На 
жаль, тут відбувається інший  процес: ми 
набираємо першокурсників, і я вам скажу, 
що рівень їх знань іноді катастрофічний. 
Наприклад, є студенти, які прийшли до 
нас  і не знають англійського алфавіту. 

Тоді  нам доводиться  в універ-
ситеті створювати умови викладання 
на рівні школи, аби вони почали  ро-
зуміти  ті терміни, якими ми оперує-
мо» - ділиться з нами Володимир Дем-
ченко. «Найбільше мені сподобалося 
спілкуватися зі студентами факультету. 
Насправді, дуже класно дізнатися ін-
формацію саме від людей, які там навча-
ються, а не від викладачів.» - каже учени-
ця 10 класу НВК № 131 Алексєєва Юлія.

Ілона КОСЕНКО                                                                                                               
Крістіна ПОТАПОВА                                                                                                           

Ангеліна МОРОЗ                                                                  
Надія МІШИНА
Вікторія ЖЕЖА                                                                                    

Автор фото: Олег ХОТОРНИЧАН

Коли дуже цікаво! (увага на другу парту)

Розповідаємо про студентське
 життя в холодній аудиторії

                                                                                                               

100-річчя із скакалкою
ДНУ вирішив в незвичний спосіб відсвяткувти свій 

ювілей. Майже тисяча студентів стрибала на стадіоні на 
скакалці, аби встановити новий рекорд України.

На святкування ювілею завітали 
спортсмени нашого університету, призе-
ри міжфакультетської спартакіади 2017 
— 2018 років та видатні діячі міста. Усіх 
присутніх привітав Володимир Команов 
– Герой України, випускник фізико-тех-
нічного факультету, Головний конструк-
тор ракетно-космічного спрямування 
ГКБ «Південне», заступник генерального 
конструктора ГКБ «Південне». Безпосе-
редньо, спортивне дійство розпочалося з 
масового забігу на 1000 метрів на призи 
Героя України, переможцями якого стали 
Анна Гуделайтіс та Артем Яценко. Ко-
мандами-переможницями серед дівчат 
виявився факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин, серед юнаків – 
студенти фізико-технічного факультету.
Після, учасники та викладачі вишикували-
ся на стадіоні й одночасно виконали стриб-
ки на скакалках упродовж 100 секунд. 

Таким чином, був зареєстрова-
ний національний рекорд Украї-
ни з одночасного виконання спор-
тивного нормативу в одній локації. 

Окрім цього, були естафети, наго-
родження найкращих спортсменів ДНУ 
та танцювальний флешмоб. Яскраві й 
запальні танці учасників ще більше під-
няли святковий настій присутнім. По-
над 200 дівчат одночасно виконували 
танцювальні рухи. Родзинкою заходу 
став виступ представників східних єди-
ноборств та українського козака. На за-
вершення, учасники танцювального шоу 
вишикувалися у ювілейне число 100, 
після чого відбувся святковий феєрверк.

Надія МІШИНА

  У Дніпрі вперше пройшов 
фестиваль з ковальського
 мистецтва      «Koval Fest»

У Дніпрі встановили нову 
скульптуру - "Талісман Дніпра"

На Фестивальному 
причалі встановили кова-
ну скульптуру «Талісман 
Дніпра». Протягом трьох 
днів фестивалю, кожен 
з присутніх 40 ковалів 
змайстрував листок, який 
стане окрасою скульпту-
ри. Дерево буде «вдягати-
ся» протягом всього року, 
поки не матиме 242 ли-
сточки. Майстри поясни-
ли загадку задуму – число 
242 становить вік Дніпра.

До виготовлення листків 
долучилися й організатори 
фестивалю. На кожному з 
них з’явиться ім’я або істо-
ричної постаті, що мала 
вплив на розвиток міста, 
або ж того, хто допоміг в 
проведенні «Koval Fest».

Окрім майстерно ви-
конаних робіт заздалегідь, 
дніпряни мали змогу наживо 
бачити роботу ковалів. Мож-
на було й роздивитися вико-
нання тих самих листочків, 
якими «вдягнули» дерево

Було  чим   зайнятися й  
любителям історії – ковалі 

охоче розповідали про своє 
мистецтво. Крім того, відві-
дувачам пропонували розди-
витися підкови XVII століт-
тя, цвяхи, що були виконані у 
XIX столітті, металеві шмат-
ки обладнання з курганів 
Дніпровської області. Також 
металевий гак, що роками 
висів на ринку «Озерка» та 
був згаданий лишень при 
дослідженні історії базару.

Майстри кажуть, 
що завдяки таким фе-
стивалям намагаються 
поширити ковальське 
мистецтво в Україні. «Ми 
пишаємося козаками, 
нашими героями-воїна-
ми, але не менш доско-
налим є в нашій історії і 
мистецтво», — зазначає 
коваль з Івано-Франківсь-
кої області. Пропонують 
молоді й навчання ко-
вальству – так, серед різ-
них рекламних звернень, 
одне з них запрошує у 
Вище професійне учи-
лище Івано-Франківська. 

Навіть для тих, хто не 
цікавиться ковальським 
мистецтвом, організатори 
створили інші розваги. 
На фестивалі був ярма-
рок їжі та різні вокальні 
й хореографічні виступи.

Крістіна 
ПОТАПОВА
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Рекорд Ф е с т и в а л ь

Танцювальний флешмоб за участі студенток ДНУ

Встановлення рекорду України з одночасних стрибків на скакалці 

Нова прикраса набережної - "Талісман Дніпра"

З Україною в серці: сучасне мистецтво

Школяри з інтересом щось обговорюють   
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Вадим Дроздов:
 «Тату — це частина мого життя»

Чи багато в нас того, що залишається з нами назавжди? Татуюваннями ще з давніх-давен прикрашали 
своє тіло, зараз це мистецтво досить-таки популярне у багатьох країнах і серед людей різного віку.

Майже всіх підлітків у наш час ціка-
вить «розпис на тілі», а точніше тату. Як 
обрати майстра? Наскільки це боляче? 

Як правильно доглядати за тату? На усі питання 
погодився відповісти тату-майстер Вадим Дроздов.

 — Як давно ви почали займатися татуюванням? 
 — Близько 8 років тому. Для мене це  — хобі. Маючи 

портфоліо та велику клієнтську базу, я міг би «піти у вільне 
плавання», займатись татуюванням постійно,  але я при-
хильник стабільності та впевненості в завтрашньому дні.

 — Це ваша основна робота?
 — Ні. Я досить давно працюю ревізо-

ром з фінансових питань на великому маши-
нобудівному підприємстві. Так що, п’ять днів 
на тиждень я  — «офісний планктон» (сміється).

 — Розкажіть, будь ласка, що взагалі є татуюван-
ням та як правильно підходити до вибору майстра?

 — Тату — це малюнок нанесений під шкіру 
фарбувальним пігментом. За майстра говорить тіль-
ки його портфоліо. Чим більше – тим краще. Та-
кож велике значення має наявність фотографій не 
тільки «щойно зроблених», але й «загоєних» робіт.

 
 — Як правильно потрібно доглядати за тату?

 — Є два способи догляду. Використання загоюю-
чих мазей або ж користуватися спеціальною плівкою. 

Детальніше про це майстер зобов'язаний 
розповісти після закінчення сеансу. А неправиль-
ний догляд може спричинити тривале загоєн-
ня, втрату кольору, в особливо екстремальних ви-
падках — формуванням  келоїдних  рубців*.

 — Як мені відомо, ви працюєте вдома. Чи лякає 
це ваших клієнтів? 

 — Ні, не лякає. Адже саме так працює більшість 
майстрів і люди вже до цього звикли. Хочу зазначити, 
що працюю з клієнтами, яким вже виповнилося 18 років.

.
 — До вас зверталися з якимись «дурними» 

ідеями для тату? 
 — Я не вважаю будь-які ідеї дурними. Часто дово-

технічних моментів. Я погоджуюсь ро-
бити далеко не все. Якісь банальні і 
«мейнстрімні» речі я просто відсіваю.

— Яке ваше особисте ставлення до тату? Для 
вас це лише робота або ж стиль життя? 

 — Тату  — це частина мого життя. У 
цій професії неможливо працювати з 9:00 до 
17:00 і піти додому.  Ти працюєш безперерв-
но. Малюєш, переглядаєш тисячі картинок в 
Instagram і, таким чином, формуєш свій стиль

— Які стилі зараз популярні? Що найчастіше 
просять зробити?

 — Діапазон стилів зараз великий. Виді-
лити щось конкретно – неможливо.
Найчастіше роблять тату середніх розмірів. Бувають 
мініатюрки. Більш великі за розміром - для сміливих. 
Адже не кожен наважиться «забити» майже все тіло.

— Чи бувало, що після сеансу клієнт залишався 
незадоволений результатом?

 — Незадоволених не зустрічав. Або ж вони це 
добре приховували (сміється). Думаю, що це пов'я-
зано з тим, що я працюю далеко не в усіх напрямках. 
У мене є певний набір стилів, і коли людина йде до 
мене – вона вже може уявити, що отримає в підсумку.

 — А скільки у вас татуювань?
 — У мене п'ять татуювань. Всі вони в мене 
з’явилися ще до того, як я став колоти сам.

— Як ви заспокоюєте клієнта, коли під час 
процесу біль дає про себе знати? Чи можна 
виділити топ найсильніших больових точок?
 — Сприйняття болю індивідуальне. Зараз існу-
ють мазі, які знижують неприємні відчуття. Най-
болючіші місця  — це там, де присутній мінімаль-
ний м'язовий масив та знаходяться великі нервові 
вузли. Це ребра, суглоби (лікті, коліна) та шия.

 — Які плюси і мінуси вашої роботи? Що є 
найважчим? 
 — Особисто для мене,  це – адмініструван-
ня. Я щодня відповідаю на величезну кіль-
кість повідомлень. І це неймовірно втомлює.

 — Кажуть, що після нанесення тату змі-
нюється доля людини, ви в це вірите? 
 — Ні, не вірю. Для мене це звичай-
ний косметичний «апгрейд» свого тіла
.
 — Чи багато людей приходять перебивати до 
вас невдале татуювання?
 — Не скажу, що багато. Але буває - звертаються. 
Шкода, що далеко не з усім можна працювати.
.

Юлія МАКСИМЕЦЬ

Примітки автора: 
*тачка — машинка для нанесення тату
*келоїдні рубці — структурні змі-
ни у епідермальному шарі щкіри лю-
дини після опіку чи загоєння рани 
*партак — невдале татуювання, зараз це по-
няття трактують для позначення маленьких тату
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  Що насправді спадає 
нам на думку, коли бачимо 
людей з татуюванням? У 
наш час люди поділяються 
на противників такого виду 
мистецтва, прихильників 
та тих, котрі притриму-
ються позиції нейтралітету.

Особисто я ніколи не 
виділялась поступливим ха-
рактером. Для мене татую-
вання – це спосіб виділитися. 
Цікавитися «малюнками на 
шкірі» я почала ще з дитин-
ства, бо інколи бачила чо-
ловіків із партаками по типу 
«за вдв»,  «Люда», «Коля». 
Проте ніколи не думала, що 
колись наважусь зробити та-
туювання собі, бо ті, що бачи-
ла, не надто подобалися мені: 
сині, темні, непривабливі, 
втратили колір, а про корек-
цію явно ніхто й не думав. 

З часом я почала більше 
вивчати що до чого: дивити-
ся ескізи, профілі провідних 
майстрів нашого міста, фото 
татуйованих людей. І зро-
зуміла, що зовсім скоро і я 
зроблю собі татуювання. Тоді 
я навчалася в 11 класі і ми до-
сить часто обговорювали з од-
нокласниками цю тему, я зна-
ла, що мій перший «малюнок 
на шкірі» точно буде на правій 
руці у вигляді квітів, але не 
так сталося як гадалося…

Звичайно, що батькам 
було зарано говорити про такі 
ідеї, адже точно не зрозуміють. 
Майже півроку у себе в голові 
я перебирала десятки ідей 
щодо татуювання: що це має 
бути, якого розміру, у якому 
місці, кольорове, або ж чор-
но-біле. І одного ранку я про-
кинулась і точно зрозуміла, 
що і де я хочу. В той день я 
написала майстру, в якого вже 
встигли побувати моїх декіль-
ка друзів, і домовилася про се-
анс. Проте, мама не дуже по-
зитивно відгукнулася про 
тату, я вимушена була по-

ставити її перед фактом
Настав  «судний» 

день. На тату-сеанс я 
прийшла з подругою.
Майстер працює вдома і до 
того ж не зовсім балакучий. 
Він приготував фарби, голки, 
дві тачки, вологі серветки, 
мазь, харчову плівку і ескізи. 
Спочатку протер потрібне 
місце маззю, взяв лінійку і 
ручку, аби перенести ескізи 
максимально симетрично. 
Потім вказав рукою на дзер-
кало і чекав мого рішен-
ня. Я підійшла до великої 
шафи, подивилась, посміх-
нулась і кивнула головою.

Тату-майстер мене по-
передив, що буде боляче, 
адже ключиці і нижче – це 
місця, де високі больові від-
чуття. І ось, звук машинки... 
За декілька хвилин процес 
пішов. Сеанс був розрахова-
ний на 2 години. Я лежала і 
періодично ловила на собі 
переляканий і дещо здивова-
ний погляд подруги, це мене 
лякало і я заплющила очі. У 
деякі моменти доводилося 
міцно стискати зуби і кулак, 
а в голові крутилося тільки 
те, щоб випадково не смик-
нутися.За деякий час одне 
татуювання вже було гото-
ве, я встала з крісла і пішла 
до тієї ж шафи, видихнула 
з полегшенням, але на мене 
чекало ще одне тату. Минуло 
2 години з початку сеансу, 
коли я встала, то трохи по-
темніло в очах, але я квапи-
лась до дзеркала і результат 
мене вразив. Залишились 
дрібниці: знову мазь, плів-
ка, настанови про догляд, 
фото і вуаля, ти вільний.

Я «вилетіла» з кварти-
ри і почала ділитися від-
чуттями з подругою і точ-
но знала: я ще повернусь.

    

Юлія  МАКСИМЕЦЬ

 5 порад від 
тату-майстра 

1.Добре продумайте дизайн тату і його розташування на тілі. 
2.Не подобається ескіз – не робіть!

3.За три дні до сеансу не вживайте алкоголю, він розріджує 
кров і це призведе до масивної кровотечі, до того ж алкоголь 

ускладнює потрапляння фарби під шкіру і малюнок може змаза-
тись.

4.Приготуйтеся до болю, краще приходити на сеанс з повним 
шлунком. Для моральної  підтримки візьміть з собою близьку 

людину.
5.Доглядайте за татуюванням, виконуйте всі настанови май-

стра. Важливо розуміти, що тату – на все життя, тож віднесіться 
до цього відповідально.

  Інший бік
Дуже багато лікарів зі всього світу роблять гуч-

ні заяви про те, що татуювання може нанести шко-
ду вашому здоров'ю та навіть стати причиною смерті. 

  Про це потрібно знати: 
1.Під час процесу вам під шкіру, приблизно на 3 міліметри, 

вводять фарбу, в результаті чого формується рана, яка при не-
правильному догляді може привести до зараження крові.
2.Чорнило може викликати алергію, про яку ви дізнаєтесь 

вже в процесі догляду.
3.Людям з татуюванням відмовляють  у деяких медичних 

обстеженнях, наприклад МРТ.
4.Найнебезпечнішим є те, що під час сеансу можна підхо-

пити найстрашніші хвороби, такі як: ВІЛ, СНІД, гепатит С.
5.Виводити тату дуже складно, боляче, дорого і до того ж 

залишиться шрам. 

Вегетаріанці VS М’ясоїди
      Хто зверху? 

«Світ побудований на культі їжі: живи, щоб їсти, а не їж, щоб жити.» Джонатан Фоєр «М’ясо. Поїдання тварин»                         

Останнім часом все часті-
ше можна почути від людей, 
що вони — вегетаріанці. Мода 
на такий спосіб життя зростає 
з кожним днем все більше. 
Але, все ж таки, є великий 
відсоток тих, хто полюбляє 
м’ясо і не збирається нічого 
змінювати. Ми провели опиту-
вання серед студентів нашого 
факультету та дізналися, що 
спонукало одних припинити 
вживання продуктів тварин-
ного походження, а інших 
не зраджувати принципам.

Щоб розібратися у цій темі, 
потрібно, принаймні, знати, що 

тваринного походження (https://
uk.wikipedia.org/wiki/Веганство);
лактовегетаріанство — вжвають
в їжу крім рослин-
них продуктів, ще й мо-
лочні (http://druzy.com.ua/vegani-
hto-taki-riznicia-mij-veganom-i-
vegetariancem);ововегетаріанство 
— це тип вегетаріанства, при якому 
включається рослинна їжа та яйця, 
але  виключається молоко та мо-
лочні продукти (https://uk.wikipedia.
o rg / w i k i / О в о в е ге т а р і а н с т в о )
акто-ово-вегетаріанство — дозво-
лено вживати в їжу яйця, і молоко 
(http://druzy.com.ua/vegani-hto-taki-
riznicia-mij-veganom-i-vegetariancem).
Ось такі є різновидивегетаріанства, 
про які знають не всі.

Під час  проведення опитування 
серед студентів виявилося, що біль-
шість не знає, хто такі вегетаріанці 
взагалі і якого раціону харчування 
потрібно  дотримуватися. Серед 
опитуваної  молоді (близько 100 лю-
дей) віком від 18 до 23 років біль-
шість вживають м’ясо і не збира-
ються відмовлятися від нього. 95 % 
є м’ясоїдами, а 5 % — вегетаріанця-
ми. Часто можна почути від знайо-
мих, що їм хотілося б спробувати не 
їсти м’ясо, але  запах тільки-но за-
печеної в духовці  свинини змушує 
задуматися ,чи варто відмовлятися 
від такої  смакоти. Перехід на такий 
раціон харчування може бути з різ-
них переконань: етичних, релігій-
них, економічних чи екологічних.

Ми поспілкувались  з деякими 
студентками нашого університе-

ту, які обрали вегетаріанство як спо-
сіб життя. На питання, чому вони 
вирішили відмовитися від вживання
продуктів виготовлених з м’яса, мож-
на було почути різні відповіді. Когось 
спонукало до такого рішення елемен-
тарне почуття жалю до тварин, яких 
вбивають заради наживи, хтось  про-
сто вирішив тримати піст, а в подаль-
шому взагалі  відмовився  від м’яса.Є 
й такі, котрі   переглянули фільми, на-
приклад «Земляни», присвячені саме 
проблемі жорстокості по відношенню 
до тварин, і вирішили змінити своє 
харчування.  Стати вегетаріанцями їм 
допомогло читання книг, присвячених 
темі негуманного вбивства тварин, 
а також про культ вживання м’яса.  
Звичайно ж, ми поговорили про стан 
здоров’я наших вегетаріанців. І всі 
вони в один голос відповіли, що по-
кращення ніякого вони не відчули. 
Як почували себе добре раніше, так і 
почуваються зараз. Тобто, вони не ма-
ють ніяких змін в організмі, адже от-
римують  усі потрібні вітаміни з вжи-
ванням бобів, круп, овочів тощо. Ще 
в їхньому раціоні з’явилась соя, з якої 
можна приготувати будь-які страви.
     Тенденція вегетаріанства ще не 
повністю поглинула українську мо-
лодь, хоча ми майже дійшли до цьо-
го. Бути вегетаріанцем не дорого 
й не важко, за словами опитувачів. 
Тому, якщо ви «загорілися» та-
кою ідеєю, то у вас є всі шанси для 
того, щоб змінити свій стиль життя. 
                                                         

Дарина КОВАЛЬСЬКА

таке воно те вегетаріан-
ство і з чим його їдять.

Вегетаріанство —  спосіб 
харчування, при якому людина 
не вживає продуктів, отрима-
них шляхом вчинення насиль-
ства та вбивства, — червоного 
м’яса, птиці, риби й інших мо-
репродуктів, плоті будь-яких 
тварин та іноді яєць. (https://
uk.wikipedia.org/wiki/Вегетаріанство)
Вегетаріанство є основним  
способом харчування, який 
має такі різновиди: веганство 
— спосіб життя, що ха-
рактеризується повною 
відмовою від продуктів

Здоров’я та краса
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У процесі нанесення татуювання

 Що кому довподоби?
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Подорожуй Україною!
Вартість вікенду в різних містах України

Власні підрахунки

Путівник для студента: найпо-
пулярніші напрямки серед молоді; 
місця, обов’язкові до відвідування; 
точна ціна кожної із статей витрат.

Мабуть тому, що в нас є і гори, і море, і 
велика кількість старовинних замків, і ще 
багато чого колоритного і незвичайного, 
подорожі Україною набирають все більшої 
популярності. Тим паче, що вони, на від-
міну від закордонного відпочинку, більш 
позитивно впливають на гаманець і дають  

Звичайно, за 150 гривень на день 
тобі не подадуть 5 рушників і сніда-
нок у номер, але ти сміливо можеш 
розраховувати на чистенький і затиш-
ний хостел. А куди саме піти і що по-
дивитись, ти дізнаєшся з цієї статті. 

Київ

"Батьківщина мати" 
До першої групи віднесемо: Майдан, Хре-
щатик, Воздвиженку,  Поштову і Контрак-
тову площі, Андріївський узвіз, пам’ят-
ник «Батьківщина-мати»,  Золоті ворота, 
Маріїнський палац, Будинок з химерами, 
Пейзажну алею, Пішохідний міст, По-
ляну КПІ, Києво-Печерську лавру, гале-
рею «PinchukArtCentre», «Ocean Plaza», 
Київський академічний театр ляльок.

Халява, прийди!

Величезне місто із насиченим со-
ціальним життям. Для того, аби насоло-
дитись його красою, багато грошей не 
потрібно – тільки на проїзд у транспорті. 
До Києва приїжджають для того, аби ці-
лий день ходити столичними вулицями та 
милуватися його архітектурою. Для твоєї 
зручності, поділимо місця, які необхід-
но побачити, на безкоштовні та платні. 

Одеса

Невимовно гарна і колоритна, 
та ще й на березі моря. Це місто із 
чарівною архітектурою вабить тури-
стів не тільки влітку, отже, чому б не 
зібратися туди їхати просто зараз? 

Як стверджуюсь всі без винятку, 
Одеса – дуже дороге місто, як для жит-
тя, так і для відпочинку. Будемо з’ясо-
вувати, чи насправді це так. Звичайно 
ж, спочатку про те, що безкоштовне 
– про надзвичайну одеську архітекту-
ру. Знайомство з Одесою починається з 

Львів

перед тобою відкриється вид на морський 
порт. Також, обов’язковими до відвідуван-
ня є пляж Ланжерон (влітку ціна за шез-
лонг починається від 50 грн) і Аркадія – 
місце, у якому вирує нічне одеське життя. 
Найпопулярнішим клубом серед мо-
лоді був і залишається «Ibiza», у яко-
му ти залишиш близько 400 грн. Та-
кож, місцеві радять кафе «Молодость» 
– цілодобовий заклад із неймовірною 
атмосферою, вечеря у якому складати-
ме приблизно 200 грн на одну людину. 

І знову повернемося до безкоштов-
них розваг – візитних карток Одеси: 
ринку «Привоз» і єврейських дво-
риків, у яких можна почути «одеську 
мову» і відчути справжній дух Одеси. 

Що ми отримали разом:
1)Квитки – 188 грн;

2)Проживання (2 доби): хостел – 300 
грн; квартира (звичайно, якщо знімати не 

самому) – 500 грн;
3)Харчування – 150 грн

4)Транспорт – 70 грн;
5)Розваги – 750 грн.

Разом: 1558 гривень.

Місто, у якому, якщо вірити чут-
кам, варять найсмачнішу в Україні каву. 
Про нього також можна сказати, що 
найгарніше можна побачити повністю 
безкоштовно. Гості міста намагають-
ся відвідувати Львів взимку, адже  саме 
під час зимових свят зі своїми старо-
винними вуличками і неповторною ат-
мосферою, місто стає просто казковим. 

Ось що пропонує Львів туристу: пло-
щу Ринок; башню ратуші, з якої відкри-
вається захоплюючий вид на місто (30 грн); 
Львівський оперний театр, що дивує своєю 
величчю (середня вартість квитка – 250 
грн); музей-аптеку (10 грн); «італійський 
дворик», де ти можеш випити чашку кави 
(50 грн); Личаківський цвинтар (30 грн); 
«Львіварню» (20 грн) – і це далеко не весь 
список. Також, обов’язково відвідай такі 
колоритні заклади як «Криївку» і «Мазох» 

Подорожувати, не виходячи за рамки 
бюджету, цілком можливо. Головне – об-
рати правильний напрямок і компанію, 
а приємні враження самі тебе знайдуть.

                                                                                    
Ірина ЄФРЕМОВА

Можна нескінченно описувати кра-
су кожного об’єкту, але краще 
один раз побачити. І, як з’ясувало-
ся, все найкраще – безкоштовне. 

 І платні культурні заходи: Софійсь-
кий Собор (вхід – від 10 грн, екскурсія 
– від 55 грн); Національний Ботаніч-
ний сад (50 грн); атмосферні кав’ярні, 
які радять як місцеві жителі, так і тури-
сти: «The Blue Cup coffee shop», «Milk 
Bar» та «ONE LOVE coffee» (чашка 
кави та десерт коштуватимуть разом 
близько 150 грн); та, звичайно ж, те, що 
дуже складно не купити, приїхавши до 
Києва – так, це Київський торт (100 грн).

Тепер  розрахуємо вартість подорожі:
1) Квитки з Дніпра в обидві сторони 

(за умовою знижки для студентів) – 210 
грн;

2) Проживання в хостелі (2 доби) – 
350 грн;

3) Харчування (за умовою, якщо ти 
готуватимеш самостійно) – 100 грн; 

4) Транспорт – 70 грн;
5) Всі інші витрати, що наведені 

вище – 365 грн.
Разом: 1095 гривень. 

змогу ближче познайомитись з Украї-
ною: її історією, культурою і красою міст.

Що стосується бюджету, приєм-
ним є те, що в Україні дуже дешевий 
транспорт. І як би ми не скаржилися на 
начебто високу вартість, але у порівнян-
ні з цінами у всьому світі – це так. 

Студентам взагалі пощастило – еко-
номія майже 50 % на послуги «Укрзаліз-
ниці». І якщо ти невибагливий турист, ціни 
на житло тобі також прийдуть до вподоби. 

вулиці Дерибасівської: неспішно пройди 
нею, відчуй атмосферу міста, зверни ува-
гу на кожну маленьку деталь. Після цьо-
го, можеш крокувати до Оперного театру, 
який є одним з найгарніших у всій Єв-
ропі (середня вартість квитка – 100 грн). 

Не треба далеко йти і до ін-
шої історичної пам’ятки – зовсім 
поруч знаходяться Потьомкінсь-
кі сходи, і коли ти подолаєш усі 192, 

(середній чек на одну людину – 150 грн). 
А на згадку про Львів, привези додому 
вироби «Львівської майстерні шокола-
ду» або «Наливок зі Львова» (100 грн).

Разом маємо:
1) Квитки – 227 грн;

2) Проживання (2 доби): хостел – 300 
грн; квартира (якщо поділити суму на 

двох людин) – 400 грн;
3) Харчування – 100 грн;

4) Транспорт – 50 грн;
5) Розваги – 790 грн.
Разом: 1517 гривень.

Одеський національний академічний театр опери та балету

Львівський оперний театр

Можливості студентського квитка.
Де? Коли? Як його можна використати?

Розвінчуємо міфи про безкори-
сність студентського квитка. Без-
ліч можливостей для економії в 
одній статті. Розваги, подорожі, са-
моосвіта – все дешевше для студента.

Всі екзамени складені, документи 
подані і ти нарешті побачив омріяне 
слово «зараховано». Вітаємо, ти – сту-
дент. У перші місяці навчання тобі 
видають документ, який засвідчує, що 
ти – студент певного університету та 
факультету. І ось, коли ти похизував-
ся перед усіма родичами та друзями, 
постає питання, що з цією «карткою» 
робити далі. По-перше, не поспішай 
її ховати у далеку шафу, бо у неї купа 
переваг, про які ми розповімо далі. 

Першими привілеї відчують лю-
бителі подорожувати. Якщо ви маєте 
студентський квиток, вартість послуг 
«Укрзалізниці» зменшується для вас 
у половину. Але зауважте, що ці умо-
ви  не діють на квитки підвищеного 
комфорту (СВ, купе, перший клас). 

Для тих, хто багато переміщується 
містом, є можливість через  універси-
тетський профком оформити студент-
ський проїзний на електротранспорт. З 
цим квитком проїзд у трамваї, тролей-
бусі та метро стане на 50 % дешевшим.

Якщо справжні кіномани готові 
витримати два тижні після прем’єри, 
то за наявністю студентського

квитка зможуть подивитись 
будь-який фільм у 3D форматі у поло-
вину дешевше від початкової вартості.

Також, доречним буде дізнатись 
про студентські акції на сайті ком-
панії, якщо ви збираєтесь у боулінг, бі-
льярд, аквапарк, на ковзанку або рол-
лердром. Часто вони змінюють ціну у 
певні години та дні, або пропонують 
придбати два квитка за ціною одного.

Місця культури також відкриті для 
студентів. Зі студентським квитком у 
будь-який музей та пам’ятник культу-
ри можна потрапити, якщо не безко-
штовно, то з хорошою знижкою. Тож, 
шляхи не тільки до розваг, але й до 
самоосвіти та саморозвитку відкриті.

На жаль, студентський квиток україн-
ського ЗВО не допоможе закордоном в 
отриманні пільг та знижок. Тому, якщо 
ти плануєш вирушати у інші країни, 
не зайвим буде оформити міжнародну 
студентську картку ISIC – International 
Student Identity Card (Міжнародне по-
свідчення  особистості та статуса сту-
дента). Зробити це можна на сайті www.
isic.biz.ua, а її вартість буде складати 
приблизно 200 гривень. З нею мож-
ливо отримати знижки у  хостелах, 
кафе, транспорті, кінотеатрах, тощо.

                                                                                  
Олена САВЧЕНКО

Ф
от

о:
 ci

ty
-k

yi
v.c

om
.u

a
Ф

от
о:

 o
pe

ra
.o

de
ss

a.
ua

Фото: https://ru.tsn.ua

Вони вже економлять зі  студенським квитком!

Мані в кармані
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«Вечірній первак»
Як в цьому році дебютували першокурсники?

Свобода і свідомість: 
з минулого

 в сучасність
Джордж Орвелл зображує чита-

чеві прогноз: яким буде майбутнє, 
якщо суспільство не схаменеться і не 
навчиться адекватно індивідуально 
мислити. Стадний інстинкт та колек-
тивний розум – вірний шлях до пе-
ремоги системи над людиною. Сво-
бода слова, думки, вчинків – на цих 
засадах суспільство матиме майбутнє. 

Роман антиутопія Джорджа Орвел-
ла «1984» вже давно став класичним 
твором, але теми, які піднімає автор, є 
актуальними й сьогодні. Назва книги 
символізує рік, коли відбувалися всі опи-
сані події (1948 р.), але Джордж Орвелл 
поміняв місцями дві останні цифри.

Автор описує світ, у якому панує то-
талітарний режим. Репресоване суспіль-
ство знаходиться під підошвою партії, 
лідер якої Великий Брат. Головний герой 
(Вінстон) є її членом, тому весь час знахо-
диться під пильним наглядом камер. Він 
не належить сам собі, тому не є хазяїном 
свого життя: всі його вчинки, емоції та 
навіть думки контролює влада. Таке жит-
тя просто нестерпне. Вінстон не розділяє 
погляди партії, йому не імпонує її ідео-
логія, через що головний герой глибоко 
страждає. Він наче загнаний до клітки звір. 
Руки зв’зані, а голова напхана чужими пе-
реконаннями. Не маючи можливості втек-
ти від дійсності, Вінстон жив смиренно 
в іпостасі одного з виконавчих гвинтиків 
великого механізму, а його серце постійно 
за замовчуванням було вимкнено. Але не-
сподівана закоханість у Джулію змінила 
хід його життя. Зустрічі з коханою стали 
першим протестом проти режиму, адже 
головному герою, як члену партії, було 
суворо заборонено мати стосунки з жінка-
ми. В решті-решт Вінстона заарештували. 
Кімната № 101 стала для нього реабіліта-
ційним деморалізуючим центром, де його 
тривалий час «обробляли» і промивали 
мізки. Інструментом для смирення ста-
ла клітка з щурами, яку погрожували 
прив’зати головному герою до обличчя. 
Цей удар став нокаутом. Вінстон здався..

Автор демонструє нам правду, якою 
вона є: з усією неприкритою жорстокі-
стю, що існує в нашому житті. Та найо-
гидніші риси, притаманні людині: слабко-
духість, безхребетність, стадний інстинкт.
Найгірше — це розуміння того, що це 
дійсно ті риси, які характеризують сьо-
годні більшу частину суспільства. Це 
дійсно лякає, але усвідомлення — це 
перший крок до змін. Людина тільки тоді 
має право на звання Людини, коли вона 
володіє собою, своїм життям, розумом, 
вчинками, є внутрішньо наповненою та 
незалежною. Совість, чистота, сила духу 
–  це ті якості, до яких має прагнути ко-
жен із нас. На цьому фундаменті має бу-
дуватися вільне цивілізоване суспільство, 
яке заслуговує на щасливе майбутнє.
Джордж Орвелл описував у своєму ро-
мані минуле 1948 року, але не так вже й 
складно провести тут аналогію з сучас-
ністю. Маніпуляція суспільством та його 
свідомістю – це звичне явище сьогодні: 
Інтернет, ЗМІ, реклама, політика і навіть 
загальна суспільна думка. Вміти критич-
но мислити та аналізувати – опції, які 
мають бути ввімкнені в людині постійно. 

Вікторія ЖЕЖА    

Джордж Орвелл «1984»

Фото: автора

Студентів чекає сюрприз
Неможливо стримати емоції

Як і кожного року в залі 
ДКС проходить День Першо-
курсника, так і в цьому році ми 
підтримали дану традицію. Сту-
денти груп ЗЖ-18-1 та ЗЖ-18-2 
підготували свій перший захід в 
стилі розважальних телевізійних 
програм – «Битва екстрасенсів» 
та «Сімейні мелодрами». Що ж 
глядачам сподобається більше?  

За традицією, друго- або 
третьокурсники стають курато-
рами «першаків» і  будуть про-
живати разом з ними всі трудно-
щі підготовки до даного заходу.

 Більше місяця студенти готували-
ся  та налаштовувалися до їх дебюту і 
нарешті цей день настав. Виступаючі в 
бойовій готовності, куратори з завми-
ранням серця чекають дебюту своїх 
учнів, глядачі в передчутті цікавих 
та веселих номерів — час починати.

Ведучими цього довгоочікува-
ного дня були Крістіна Погрібна та 
Даніїл Мармура. Своїми жартами 
та добре підготовленим сценарієм 
вони з самого початку вечора за-
дали гарного настрою аудиторії. 
Першою розпочала захід група ЗЖ-
18-1, з їх "сімейними мелодрама-
ми".  Сценарій досить банальний — 

   Джордж  — справжній американець!

Ілона Семенюк здивува-
ла своєю грою на гітарі,  Олег Турков
зачарував своїм голосом та душевними піснями, 
дует Єгора Тура та Кирила Ана занурив нас в теплу 
атмосферу студентських років з піснями 5nizza – "Я 
солдат" та Чиж & Co – «О любви» . Пауза пройшла 
швидко, глядачі навіть не помітили як минуло май-
же пів години. А рішення журі вже було в руках го-
лови культурно-масово комітету Карини Бондаренко 
та голови ради студентів ФСЗМК Віолетти Негоди.

В цьому році день першокурсника відвідав де-
кан нашого факультету –Володимир Дмитрович 
Демченко.  Він також вийшов на сцену привітати 
першокурсників з їх першим кроком в доросле жит-
тя. Учасників, які йому найбільше сподобались, він 
нагородив авторською книгою, а іншим побажав 
успіху в навчанні, творчого натхнення та терпіння.

Також декан поділився своїми спогадами про 
власні студентські роки та розповів про свій досвід 
виступів на сцені. Володимир Дмитрович з щирими 
емоціями занурився в своє студентство, зі сміхом 
розповідав деякі ситуації з життя. Після всіх спогадів 
декан побажав першокурсникам терпіння, наснаги та 
сил, щоб пережити найтяжче, що може бути в універ-
ситеті – перший курс. . За рішенням журі перемогу 
отримала група ЗЖ-18-1. Стільки вереску та крику 
зал ДКС не чув вже давно. Було видно, що підготовка 
дуже зблизила багатьох з них. А ось група ЗЖ-18-2 не 
дуже й засмутилася, адже як сказав один з них: «Це 
тільки початок, ми ще отримаємо свою перемогу».

Влада ЖМУР
Фото:  Вікторія ГОНЧАРЕНКО

Джордж Орвелл –
 великий пророк

хлопець з Америки втра-
тив свого батька і вирушив 
до України на його пошуки. 

Головному герою  —  Джорджу 
довелося пройти повз вахту гурто-
житку, зіткнутися з вимогливою 
вахтеркою. Далі побувати в кім-
наті студентів та навість стати 
учасником звичної ситуації в АТБ 
з продавчинею та охоронником. 
Після всіх пригод, що трапилися 
на шляху Джорджа, він, все-та-
ки, знайшов свого рідного батька. 

Першокурсники гідно трима-
лися на сцені, не соромилися своїх 
образів  — будь то вахтерка, охо-
ронець чи продавчиня.  Глядачі ак-
тивно реагували на їх жарти , що не 
могло не сподобатись дебютантам.

Другими демонстрували нам 
свій виступ "екстрасенси" групи 
ЗЖ-18-2. Їм потрібно було здога-
датись, хто ж знаходиться під сто-
лом, який стоїть прямо перед учас-
никами?  У всіх "екстрасенсів" 
були різні методи здогадок  —  від 
магічного шару до відеотрансля-
ції в Instagram з проханням допо-
могти зрозуміти, хто під столом.

Врешті-решт, таємни-
цю було розкрито — там зна

цю було розкрито — там зна-
ходився загадковий Андрій.

Родзинкою цього виступу 
були несправності з музичним су-
проводом , але першокурсників 
це не зупинило, і вони зі сміхом 
та посмішками намагалися ви-
йти із цієї незручної ситуації.

Обидві групи гідно себе проде-
монстрували, і прийшов час журі 
йти на нараду з приводу визна-
чення переможців. Членами журі 
були : Артем Россінський – голо-
ва спортивного комітету ФСЗМК, 
Віолетта Негода – представник 
студентів , Володимир Дмитро-
вич Демченко – декан нашого 
факультету, Тетяна Іванівна Алек-
сандрова – викладач фотожурналі-
стики, Карина Бондаренко – голо-
ва культурно-масового комітету,
Ірина Станіславівна Бучарська 
– викладач предмету «Соціальні 
комунікації», Валерій Власюк – 
представник студентів ФФЕКСу та 
Ольга Миколаївна Ломська – керів-
ник студентських проектів ДКС.

Поки журі вирішували 
долі учасників, ми спостеріга-
ли за найталановитішими сту-
дентами нашого факультету. 

Подвиг, про який ми забули (або не знали)

      Афіша фільму «Собібор»

О.А. Печерський  Хабенський у ролі Печерського

У 2018 році відзначаєть-
ся 75-річчя з дня героїч-
ного подвигу в’язнів кон-
цтабору Собібор. На честь 
цього в кінопрокат вий-
шла історична драма К.Ю. 
Хабенського «Собібор».

 Дорога в один кінець…
Потяги з усієї Європи при-
бувають на кінцеву зупин-
ку, і більше їх пасажирів 
не існує. По радіо звучать 
німецькі обіцянки про нове, 
щасливе життя у Собіборі, 
аби не створювати паніку

серед новоприбулих. У 
пасажирів приймають по-
клажу, гостинно припро-
шують в душ… але з труб 
тече не вода, а чадний газ. 
Євреям страшно отри-
мувати відповідь на за-
питання «Де мої рідні?». 

Ось ювеліри Шломо 
і Яків. Перший втратив 
маму, батька й сестричку, 
другий – красуню-жінку. 
Їм до останнього не вірить-
ся, що німці-вбивці. Яків, 
немов божевільний, шукає 

ночами дружину, бродячи 
бараком. А Шломо по-
стійно пиячить у свої 15. 
Йому важко від втрати 
родини, а німецькі офіце-
ри приносять золоті зуби 
для шпильок разом із 
щелепою. Тут навряд чи 
дорослий не збожеволіє…
А ночі тут нескінченні, 
наче створені для змов та 
обговорень, освітлені про-
жекторами з кулеметних 
башт. Ночами євреї вдиха-
ють прах своїх близьких , 
що розлітається попелом 
з труб кремаційних печей
Працелюбний народ не 
лишається без роботи. 
Кожен має свої завдання. 
Ті, що лишаються живи-
ми, перебирають речі по-
мерлих близьких або тих, 
хто їхав з тобою в одному 
потязі. Хтось валить ліс, 
оцінює коштовності, за-
ймається садівництвом, 
ювелірними роботами, 
деревообробкою. І всю-
ди уважне око колабора-
ціоністів. Вони хочуть 
вислужитися перед но-
вими «господарями», та 
не всі. І серед охорони 
знаходяться ті, які опини-
лись у безвиході і ніколи 
не тримали зброї в руках. 

Головний герой – 
в’язень Олександр Пе-
черський. Радянський 
лейтенант, єврей за по-
ходженням. Він не може 
бути пристосуванцем. 
Ця людина ніколи не 
схилить голови перед 
ворогом.  Олександр 
намагається об’єднати

навколо себе євреїв, але не 
просто на словах, а доказує 
це ділом. Він разом з іншими 
ділить усі труднощі, навіть, 
якщо їх можна уникнути.  

Коли нам говорять про 
героїв, ми уявляємо надлю-
дей. Але вони такі ж, як і 
всі ми: зі своїми страхами, 
стражданнями, болем, почут-
тями. Морально підтримує 
Печерського Люка – сму-
глява дівчина з темними 
косами, сплетеними на го-
лові. Їхні короткі, обірвані 
фрази під несамовиту му-
зику…сльози…молитви…
слова підтримки нікого 
не залишать байдужим.
У такі важкі часи, коли щод-
ня треба боротись за власне 
життя, аби помститись чи 
просто вижити, Печерсько-
му вдалося повести за со-
бою натовп. Довести їм, що 
немає нічого неможливого. 
Віра у Бога, надія на спасін-
ня – ось, що надавало їм сил.

Кульмінацією фільму є 
момент приїзду в Собібор 
офіцерського складу з іншого 
концтабору. Справжнє свято 
антигуманізму – жива класична 
музика, алкоголь, побої, катання 
на людях замість  коней, спа-
лювання живцем. Здавалося б 
цьому жаху не було кінця, але 
вже за декілька днів у таборі 
відбудеться повстання. На-
скільки вдалим воно буде?.. 
Відповісти на це питання не-
можливо, бо кожне збережене 
людське життя має свою ціну.
На жаль, більшість в’язнів 
не змогла врятуватись.

Фільм знятий дуже близь-
ко до історичної дійсності.

Його консультантами 
виступили донька та ону-
ка О.А.Печерського. Треба 
розуміти, що «Собібор» - 
художній фільм, а не до-
кументальний. Звичайно, 
це не Голівуд. Драма бере 
не своєю масштабністю, а 
скоріше демонструванням 
психічного стану ув’язнених 
на прикладі окремих осіб. 
Тут важливу роль зіграла 
музика. Вона краще за слова 
виражає душевний стан ге-
роїв, напруження та тривогу. 

Після перегляду драми 
по спині бігають мурахи. 
Глядач має замислитись над 
тим, яке зло людина може 
зробити по відношенню 
до таких же людей. «Собі-
бор» треба подивитись не 
для того, аби просто вбити 
час. Картина наштовхує на  
думки про власну історію і 

героїв, яких ми не знаємо. 
Цей фільм поза всі-

ма рейтингами, адже це 
пам’ять. Пам’ять про лю-
дину, яка подібно до Мой-
сея вивела євреїв з пекла.

«Собібор» вартий ува-
ги, адже не так багато людей 
знають про даний концтабір. 
А це одна зі сторінок багато-
страждальної історії євреїв. 
За час Другої світової війни 
їх було знищено близько 
6 млн. Чисельність єврей-
ського народу на сьогодні 
становить 13.9 млн. Вони 
пройшли занадто тернистий 
шлях до єдності та ство-
рення власної держави… 

Марія КУРБАЦЬКА
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   «У  ВАС  ТАКІ  М’ЯЗИ.   ВИ  НАПЕВНО  ПОШТАР  З   РИМУ?»
Про важку роботу поштаря античності та чому нічого принципово нового придумати не можна

Якщо в грецьких полісах об-
межувались усним спілкуван-
ням та написами на вибілених
стінах будинків, то у Римській
імперії з часом з’явилася необ-
хідність створення нових ви-
дів комунікації.
Античні інформагентства та
соцмережі.
Території імперії росли, а лю-

Важкі робочі будні табеларія
бов тодішніх чиновників до
Риму залишалася, тому вони
наймали спеціальних людей,
яких називали «operarii».

Вони збирали міські новини
та чутки і передавали їх за допо-
могою листів. Існували так звані
«in publico propositae» – публіч-
ні листи, які вивішувались для
всіх. Писалися вони впливови-

ми людьми та містили важливу
інформацію для загалу.

Щось на кшталт сучасних по-
стів у соцмережах від депутатів
або офіційних звернень, проте
більш архаїчних.

Загалом, листи тоді відіграва-
ли велику роль у житті римської
республіки та успішно заміню-
вали газети.

Реформи Цезаря та перші пра- 
газети

«Acta senatus» та «Acta diurna
senatus ac populi» («Щоденні
протоколи сенату й римського
народу») – перші зразки римсь-
ких прагазет. «Acta senatus» до
простих громадян не доходила,
містила протоколи засідань се-
нату та відразу ж відправляла-
ся до архіву. А от «Acta diurna
senatus ac populi», започаткована
Гаєм Юлієм Цезарем, містила
постанови сенату, які повідом-
лялися людям, та спочатку була
чимось на кшталт українських
«Урядового кур’єра» та «Голосу
України» зараз.

Проте, у ній, окрім офіційної
інформації публікувалися відо-
мості про життя Риму та провін-
ції, привітання відомим особам.
Дуже схоже на сучасні масові
газети, чи не так?

Вивішувалась газета у доступ-
них публічних місцях, потім
могла бути переписана. Запи-
сували на листках папірусу, які
склеювали докупи, а потім за-
гортали у свиток, але цей спосіб
був дорогим, тому використову-
вали здебільшого глиняні та де-
рев’яні дощечки.

У Римській імперії та-
кож існувала пошта, тому
розповсюджувалась газета і
на території провінцій. Зай-
малися цим спеціальні раби–
поштарі «tabellarii» або ж гінці
«publicani». Але свитки губи-
лися, а дощечки були важкими
тому робота табеларія була не з
легких.

Про актуальне тоді
А от Октавіан Август дещо

змінив концепцію «Acta diurna»,
зменшивши обсяг офіційної
інформації, за рахунок чого
збільшилась кількість публіка-
цій на іншу тематику. Зокрема,
ширшими стали відділи з надз-
вичайними подіями, світськими
хроніками та розповідями про
важливі церемонії. Таким чи-
ном людство отримало перший
зразок світської преси, а також
стало зрозуміло, що насправді
цікаво людям.

Хоча сама назва «газета» з’я-
виться лише у XVI столітті, а
періодика у XVII столітті, про-
те сказати, що це принципово
новий винахід ніхто не зможе,
адже усе було придумано ще за-
довго до нас.

Яна ЮХИМЕНКО

ДОВГООЧІКУВАНИЙ ЛИСТ
Сучасна пошта пройшла велику путь - від обвітрених рук табеларіїв,

до сучасних дисплеїв телефонів

Римські гінці - швидкі та витривалі

Потяг до інформації людину супро-
воджував увесь час, і античний Рим
тому не виключення. Але на від-
міну від сучасності, не вся тодішня
спільнота мала змогу отримувати
актуальні новини. Так наприклад,
провінції імперії отримували нови-
ни за допомогою листів, на доставку
яких був потрібен час. Як бачимо,
пошта мала не останнє значення в
імперії, тому невдовзі Август удо-
сконалив її, а за часів Нерве, Тро-
яне, Адріане вона здобула вищого
розквіту.

А поки що так звані поштові нови-
ни існували двох типів: приватні та
громадські. У скрутні часи імперії,
коли новин із центру було надзвичай-
но мало, межа між першим та другим
була ледь помітною, приватні листи
лише на дошки не прибивали. Треба
відзначити, що пошта була достатньо
ризиковим способом передачі цінної
інформації для посадових осіб. Тому
до кандидата на посаду керівника по-
штою допускали лише перевірених
людей з «дипломами», що засвідчу-

ють вислуги перед імперією. Та були й
інші, що самі турбувались про безпеку
власних листів. Подейкують, що саме
за допомогою шифру Юлій Цезар
зберіг секретність своїх послань.

Напевно, ви пам’ятаєте образ відо-
мого всім героя Астерікса із мульт-
фільму «Астерікс і Обелікс», так ось
саме час згадати, що прикрашало його
головний убір. Це були крила, і вони
мають пряме відношення до римських
листонош, адже саме цей атрибут був
ознакою їх професії.

Час іде, і робота римських кур’єрів
стає комфортнішою, з’являється гарно
налагоджена система дорожніх по-
штових станцій. Вони були поділені
між собою на два типи: «мансіо» та
«мутаціо». Перша могла запропону-
вати для листоноші не тільки їжу та
спальне місце, а й інші різні послуги.
Наперекір вищезгаданому, «мутаціо»
у більшості слугувало як місце для
зміни коней. Для створення безпеч-
ного пересування гінців головними
дорогами Риму, був створений загін
воєнних. Вони захищали та підтриму-
вали стан доріг, ремонтуючи їх.

Налагоджене поштове діло
– це добре, але тільки для
державних справ. Задля при-
ватного листування замож-
ні люди використовували
власних гінців, як Цицерон,
що заради власної примхи
відправив листоношу із Кі-
лики до Риму. А якщо лист
потрібно було відправити до-
волі далеко, то користувались
послугами торговців, але ця
послуга не могла гарантува-
ти швидкість доставки, та
й саму доставку. Випадки,
коли листи були загублени-
ми відбувалися доволі часто.
Одного разу лист до адресата
прийшов тільки через дев’ять
років. Сенека, із «Листа до
Люцилія»: «Твій лист я от-
римав лише через багато мі-
сяців після його відправки.
Тому я вважав зайвим допи-
тувати людину, яка принесла
його, про твоє життя-буття».

А тепер час задуматися,
коли в останній раз ви от-
римували паперовий лист?
Коли в останнє старанно за-
клеювали його? Коли чекали
листоношу і сплескували у
долоні в той час, як він діста-
вав довгоочікуваний лист?
Сьогодні листування змінило
свою форму. Тепер достатньо
дотику пальця, щоб написати
другу и секунди, щоб прий-
шло повідомлення про новий
лист адресата. Так пошта
еволюціонує в іншу форму,
але вона ніколи не зникне на-
завжди!

Анна КРАВЧЕНКО

Афіші, як вид пражур-
налістики, прийшли до нас
із давніх часів: у Греції на
вибілених дошках (левко-
мах) писали об’яви, у Римі
на стінах будівель (альбу-
мах) залишали граффіті.
Перша писемна реклама
Найчастіше на стінах у
текстовому вигляді була
протореклама. Жителі про-
понували свої товари чи
послуги. Кожен автор сво-
го повідомлення намагався
бути найоригінальнішим,
тож подекуди тексти виходи-
ли веселими та дивними. На-
приклад, щоб продати раба
писали: «Він чудово чує
двома вухами, бачить двома
очима. Гарантую вам його
стриманість у їжі, чесність
та покірність».

Офіційна хроніка
Часто на стіну із написами
вивішували публічний лист,
у якому містилась інформа-
ція для усіх жителів. Такий
текст зазвичай писався відо-
мою, авторитетною особою.
Також на будівлі можна було
прочитати закони, накази, ві-
домості щодо рішень сенату.

Як це, залишити слід по
собі?
Зазвичай інформація на
стінах була неофіційною.
Люди зображали різні ма-
люнки, писали невеликі
тексти. Метою жителів було
увічнити себе тут і зараз,
на цьому місці, залишити
маленький слід про себе на
землі. Поруч із баром поці-
новувачі настінної графіки
написали: «Ми, двоє добрих
людей, друзі навіки, відвіду-
вали це місце. Якщо вам по-
трібні наші імена, то знайте
їх – вони Гай і Аул».

Життя, як воно є
Окрім протореклами та не-
офіційної інформації на
стінах будівель писали про
повсякденне життя. Це були
новини з міста й різних
провінцій, відомості про
громадські події, гладіатор-
ські ігри, характеристика
політиків під час виборів.
Але слід пам’ятати, що не
завжди ця інформація була
правдивою. Ставалося, що
такі щоденні новини містили
в собі чутки й плітки.

Прачати
Однією з розваг було спілку-
вання написами на стіні. Це
беззмістовні тексти своєрід-
ного характеру, які не несли
в собі чіткої інформації для
інших жителів. Так при роз-
копках міста Помпеї архео-
логи віднайшли своєрідний
«чат» закоханих Secundus та
Prima (почитати афіші мож-
на за QR-кодом).

Тетяна СТРИКАЛОВА
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Гороскоп

TV-гороскоп. Який ви телеканал?
Телець (21 квітня - 21 травня) –

Sky Sport.
Ваш спортивний азарт неможливо при-
ховати. Телець – енергійний представник 
зодіакального світу. Він ніколи не стоїть 
на місці, завжди намагається бути пер-
шим і кращим, шукає способи виплесну-
ти енергію. Для цього вам чудово підійде 
аеробіка, йога, тай-бо або командні ігри.

Близнюки (22 травня - 21 червня)–  
Бігуді.

Ваше життя – суцільний турецький 
серіал. Цей знак завжди наштовхується 
на неприємності, але вправно вирішує 
будь-який конфлікт. Також вам прита-
манна надмірна сентиментальність, але 
це саме те, що вирізняє вас серед інших.

Рак (22 червня - 22 липня) – 
Nickelodeon. 

Безпосередність та простота Раків милує. 
Це великі мрійники та фантазери, які часто 
не всіх впускають у свій чарівний внутріш-
ній світ. Раків неможливо спинити, вони 
як малі діти, якщо зацікавились чимось, 
то це на все життя. Але їм необхідні люди, 
які будуть спускати їх з небес на землю.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня) 
– ЧП.ІНФО.

Доля Стрільця – потрапляти в якісь хале-
пи . Ваша розсіяна увага часто призводить 
до неприємностей . Настрій Стрільцям 
можна зіпсувати фамільярністю, зловжи-
ванням їхньою добротою, а також проя-
вом влади над ними. Вони готові боротися 
за себе, їх притягує ризик та небезпека.

Козеріг (22 грудня - 20 січня) 
– MTV.

Козеріг – це мелодія. Музика – це ваше 
паливо. Цей світ вас надихає, а ви нади-
хаєте його. Ритм вашого життя складає 
128 ударів серця в секунду. Цей знак по-
спішає завжди і скрізь, а головне – дару-
вати посмішку. Та будьте пильними, бо 
іноді мелодія набирає мінорних мотивів.

Водолій  (21 січня - 19 лютого) 
–  1+1 .

Ти не один – 1+1. Водолії, вам пощасти-
ло: у вас багате оточення, яке не дає вам 
ні хвилини, аби почувати себе самотньо. 
Ви, наче магніт, притягуєте до себе но-
вих та цікавих людей. Але будьте уваж-
ні, бо головне завдання – їх втримати. 

Овен (21 березня - 20 квітня) – 
Discovery. 

Розкрийте власний світ. Cаме цей девіз 
найбільш чітко характеризує Овнів. Ви 
намагаєтесь докласти  якомога більше 
зусиль, аби розширити свої горизонти. 
Надмірна допитливість вам личить, але 
пам’ятайте, що вам слід бути обережними.

Лев (23 липня - 21 серпня) 
– BBC.

Чіткість та достовірність в усьому – саме 
те, що полюбляють Леви. Людей, які на-
роджені під цим знаком, неможливо ввести 
в оману. Левам не подобаються другорядні 
ролі, їм важливо мати можливість будува-
ти успішну кар’єру, вони прагнуть до від-
повідальності та хочуть бути важливими.

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)  
– К1.

К1 – канал щасливих людей, а ви саме та лю-
дина, яка випромінює щастя. Вас важко на-
лякати труднощами, бо Скорпіони впевнені, 
що це явище тимчасове. Ваше хобі – це подо-
рожі. Часто непередбачувані, але завжди яс-
краві та незабутні, головне, аби був попутник.

Діва (22 серпня - 23 вересня) 
– ICTV.

Разом краще. Вислів, який є девізом цього 
знаку. Вони полюбляють згуртовану пра-
цю, так само –  згуртований відпочинок. 
Діви оточують себе тільки надійними 
людьми, які готові змінювати світ щодня.

Терези (24 вересня - 23 жовтня) – 
КварталTV. 

У Терезів є все, щоб посісти перше міс-
це в рейтингу серед знаків зодіаку з най-
кращим почуттям гумору. Гострий язик, 
блискучий інтелект , надзвичайно швидка 
реакція та артистичний талант. Ці дотеп-
ні веселуни розуміють найтоншу іронію. 
Майстерно грають словами. Діапазон їх 
гумору неосяжний, але їм слід пам’ятати 
про те, що жартом можна сильно образити. 

Риби (20 лютого - 20 березня) 
– Україна.

Ви – козак. Утілення мужності, волі 
та безкраїх душевних просторів. Риби 
відмовляються від життя «за течією», 
вони готові протистояти будь-яким 
негараздам та боротись з неприємно-
стями. Сенс життя таких людей – іс-
нування в соціумі та гармонія з ним. 

Олександра ТКАЧ

Навчатись потім, працювати!
Або як сучасні реалії змушують 
студентів змінювати пріоритети

Студенти завжди намагаються знайти собі роботу, аби мати 
кишенькові гроші і допомогати батькам. Студенти

 факультету журналістики хочуть сумістити приємне з 
корисним – працювати за спеціальністю. Та чи можливо 

знайти таку вакансію у Дніпрі?

Для багатьох студентів навчання в 
університеті є довгоочікуваною винаго-
родою за шкільну муштру, нескінченні 
домашні завдання та успішно складені 
іспити. Часто це ще й переїзд до нового 
міста, зміна оточення, початок справж-
нього самостійного життя, про яке рані-
ше могли тільки мріяти. Але рано чи 
пізно кожен студент розуміє, що життя 
у власне задоволення вимагає коштів.

Звісно, знайти місце роботи за про-
фесією досить складно, адже більшість ро-
ботодавців вимагають хоча б мінімальний 
досвід у обраній сфері. Однак, журналістів 
це не стосується. Навіть студентам першо-
го курсу чимала кількість редакцій газет та 
телеканалів будуть раді. Практика, тріш-
ки сміливості та винахідливості, зацікав-
леність у результаті та проявлена ініціатива 
– і роботодавець не зможе тобі відмовити.

Проштурмувавши сайти у пошуках 
підходящих вакансій, поступово починаєш 
втрачати віру у вищесказане. Наприклад, 
за останній тиждень на таких майданчи-
ках як work.ua, rabota.ua та jooble.org було 
опубліковано в середньому по 7 – 8 оголо-
шень для дніпрян. Останній сайт вважає за 
норму видавати на запит пошуку працев-
лаштування для журналіста вакансії пекаря, 
слюсара, вантажника, швеї, пакувальника, 
посудомийниці, але найбільш затребува-
ною, судячи по кількості результатів, є про-
фесія менеджера з продажу. Попередні два 
сайти пропонують декілька  вакансій для 
дніпрян, що бажають працювати журналі-
стами – фільтр оголошень видав усього 
10 результатів, серед яких лише два про-
понують зручну для студентів неповну 
зайнятість на вихідних із заробітною пла-
тою близько 5000 грн. Решта у вимогах 
вказували наявність мінімального досвіду

за вакансією і влаштувалася на ви-
пробовувальний термін. Вже май-
же півроку я працюю в улюбленій 
газеті за професійним спряму-
ванням», — розповідає дівчина.

Трапляється і таке, що робо-
та сама знаходить студентів-жур-
налістів. Ще один хлопець з нашого 
факультету розповів цікаву історію 
про те, як він влаштувався на ро-
боту у газету. «Я працюю в газеті 
«Життя Дніпра». Як знайшов робо-
ту? Швидше вона, слава Богу, мене 
знайшла. Випадковим чином познай-
омився з редактором газети, який 
запропонував спробувати свої сили 
в цьому. Плюс до всього, газета йде 
на омолодження робочого штабу.

Мій графік роботи: після навчан-
ня (часто буває з 15:00) і до 18:00. 
Працюю в офісі. Поєднувати нав-
чання і роботу дуже складно, якщо 
збираєшся викладатися на всі 100 
відсотків в ту і іншу сферу. Часто 
доводиться чимось жертвувати. На-
приклад, недописаним конспектом, 
навчанням, теорією тощо. Я зробив 
свій вибір, але при цьому намагаю-
ся виконувати всі навчальні вимоги. 
Робота для мене не є виправданням.

Чи знадобилися мені універси-
тетські знання? Ще й як! У перші 
два тижні я тільки і вижив завдяки 
їм. Тонкощі написання статті, новини 
та інших жанрів я черпав з того, що 
дізнавався під час навчання. Зараз я 
набираюся досвіду, і при цьому дізна-
юся нові корисні речі в університеті, 
які я тут же застосовую на практи-
ці», —   ділиться враженнями Олег.

Приємно усвідомлювати, що 
студентська молодь не боїться ризи-
кувати, пробувати щось нове, випро-
бовувати себе задля успішного май-
бутнього, складовою якого неодмінно 
є самореалізація у професійній сфері. 
Робота за професією для студента – 
це не лише спосіб підзаробити, а й 
підтвердити та закріпити отримані 
в університеті знання на практиці.

                                           

                                                      
Аліна РАШЕВСЬКА

 Карина БОНДАРЕНКО

роботи, вік від 18 років, вищу освіту 
за спеціальністю. Не буде дивним, 
якщо на даному етапі студент припи-
нить свої пошуки – завершення 1 чи 2 
курсу не може забезпечити його усіма
знаннями та вміннями, що вимага-
ються, усвідомлення своєї неконку-
рентноздатності може похитнути його 
віру в себе. Однак, один із запропо-
нованих варіантів приємно вразив: 
офіс у центрі міста, неповний робо-
чий день, достатньо висока заробітна 
платня і готовність узяти на роботу 
студента. Зателефонувавши за об'я-
вою, головний редактор газети запро-
понував прийти на співбесіду. Тож 
знайти роботу важко, але можливо.
Інтернет – досить популярне, але не 
єдине місце пошуку роботи, саме 
тому не варто обмежуватися лише 
ним. Порадами щодо альтернатив-
них джерел поділяться студенти фа-
культету систем і засобів масових 
комунікацій ДНУ ім. Олеся Гончара.
Студентка другого курсу Карина вже 
п’ятий місяць працює в міській газеті. 
Дівчина розповідає, що дізналася про 
вакансію прямо на факультеті. «Я дов-
го шукала собі роботу та розглядала 
варіанти не тільки у сфері журналісти-
ки. Але головна причина, що заважала 
мені влаштуватися на роботу — вік. 
Мені 17 років, а день народження аж 
у грудні. Як виявилося, неповнолітнім 
дуже важко знайти роботу у нашому 
місті, хоч за законом ми маємо повне 
право працювати. А за спеціальністю 
— тим більше. Одного дня я йшла 
п'ятим поверхом нашого корпусу і 
звернула увагу на дошку оголошень.  
У той же день я зателефонувала 
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Осінній інстаграм: 
банально чи оригінально?

Декілька незвичних місць на території 
ДНУ для атмосферних фото.

Перелік цікавих фотолокацій, що допоможуть встигнути оновити  інстаграм осініми 
світлинами, навіть якщо одразу після пар  хутчіш поспішаєш на роботу,  вдома чекає купа 
і трошки домашнього завдання, а золотаво-жовта, подекуди сонячна осінь —  не назавжди 

1. Якщо ти вже встиг сфотогра-
фуватися  біля першого корпусу ДНУ 
й не оминув  нову інсталяцію з черво-
них стільців, наступним місцем для 
фотосету може стати ботанічний сад. 

Після того, як взяв книгу в універси-
тетській бібліотеці, не втрачай мож-
ливості зробити фото з великими 
декоративними квітами у вазонах, 
що знаходяться на другому поверсі. 

На перший погляд,  парти зі стільцями,  ве-
ликі вікна без фіранок не видаються аж занад-
то привабливими для фото. Не поспішай з вис-
новками! Завдяки сонячному промінню, колір, 
фактура і форма виявляються зовсім інакшими.

Хто сказав, що спортивний стадіон лише для 
змагань та фізичних вправ? Зовсім не обов’яз-
ково бути спортсменом, щоб виглядати на 
ньому доречно. Інколи, достатньо лише гар-
ного настрою, аби твоє фото було по-справж-
ньому емоційно наповненим.                                                  

Ілона КОСЕНКО

Осінні контрасти
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Серед тропічної композиції

Фото: Євгенія Жадан

Елегантність та шарм
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Перші подихи осені. 

Ф
ото:  Анна Чикунова

: СтудентамФотографуємось

А який ви знак зодіака?

Пошук роботи – справа кропітка
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Євгенія Прасула: «Єдиний аспект, 
який дійсно важливий в 

журналістиці — це інтелект»
Починала свою кар’єру аси-

стентом режисера на Дніпровсь-
кому обласному телерадіоканалі, 
потім спробувала себе в ролі за-
ступника програмного директо-
ра. Також, вона редагувала та 
водночас була ведучою ранкової 
програми. Зараз обрала собі го-
ловне - автор та виконавець ди-
тячої програми «Тихіше, миші!».

У Євгенії більше 10 років стажу 
в роботі журналіста.  Вона спро-
бувала себе в різних напрямках. 
Тож,  сьогодні ми запитаємо, як це, 
бути журналістом,  і з чим ми мо-
жемо зіткнутися в майбутньому.

— Усі люди різні. До кожного 
потрібен особливий підхід. Як 

вам вдається знаходити контакт 
з такою великою кількістю людей?

 
— Для того, аби налагодити  спіл-

кування з людьми , потрібно  не бо-
ятись їх. Якого би високого статусу 
не була людина, потрібно розуміти, 
що вона така ж, як і ти: із плоті та 
крові, має маму й тата,  може пла-
кати й сміятись. ЇЇ життя сповнене 
тим самим, чим і твоє. Тому, не по-
трібно підносити її на п’єдестал, 
а спілкуватись просто, наче з дру-
гом. Людина відкриється як осо-
бистість, а розмова стане легкою. 

А я їм відповідаю: «Яке? Це звичай-
не життя»( посміхається). Ти звикаєш 
до такого бурхливого ритму і  не 
помічаєш людей, які могли б могли 
зайняти місце в твоєму особистому 
житті. Напевне, це мінус професії 
журналіста, але нічого не вдієш.

— Що є болем для журналістів? 
Що вони замовчують?

— Я не знаю, про що мовчать жур-
налісти, але особисто мене ображає  
байдужість та інфантильність людей, 
з якими ти працюєш ( в інтерв’ю, на-
приклад). Можу впевнено сказати, що 
найнеприємніше —  це зневага. Ось 
чому потрібен щирий інтерес до лю-
дини, з якою спілкуєшся. І коли він 
буде, натрапити на байдужість буде 
складно. Потрібно бути зацікавленим 
у тому, що робиш, і тоді болі не буде. 

— На що повинен закривати 
очі досвідчений журналіст?

— На думку мас і, як не дивно, 
на події. Це все може впливати на 
твою підсвідомість та збити з пра-
вильного шляху. Треба намагатися 
відійти від цього, знайти істину та 
дати власний коментар. Яким він би 
не був, це буде твоє, авторське,  що 
є найголовнішим у цій професії. 

— Три настанови для сту-
дентів-журналістів?

— Знайти віру в себе, люби-
ти професію  та бути відкритим 
для спілкування у будь-який час.

— У чому переваги професії 
журналіста в сучасному житті?

— Професія дає можливість змі-
нити реальність. Ти розумієш, що 
можеш вплинути на ситуацію. Жур-
налістика точно не дасть сумувати, бо 
ти завжди знаходитимешся в центрі 
подій. Безперечно, це можливість по-
бачити чимало країн, познайомитися 
з великою кількістю впливових  лю-
дей та отримати досвід на все життя.

Анна ПШЕНИЧНА 

Насправді, не всім людям подобаєть-
ся та ступінь, на яку їх поставило су-
спільство. Але вони вимушені займати 
та нести її, наприклад,  зірки, політики, 
вчені. А є люди, для яких це насправді 
важливо. Ти це відчуєш, і тоді зіграй 
роль. Дай їм можливість побути «зір-
кою», покажи, що ти з ними на одній 
хвилі, і постав прості людські питан-
ня. Повір мені, тобі дадуть відповідь.

— Існує думка, що журналіст 
повинен бути універсальним. Чи 

так це на практиці? 

— Універсальних солдатів дуже 
мало в будь-якій сфері діяльності. Але 
можу сказати, що єдиний аспект,який 
дійсно важливий в журналістиці — це 
інтелект. Людина, яка обрала для себе 
цю професію, в будь-якому  випадку 
повинна бути начитана та цікавитися 
всім. Ти ніколи не будеш «профі» на 
100 відсотків, але обов’язково обереш 
для себе найбільш важливе та захоплю-
юче, те, що пізнаєш від «А» до «Я».  Я 
вважаю, що постійно треба поглиблю-
вати свої знання, тоді ти насправді 
станеш універсальним журналістом.

— Чи допомагає журналістика в 
особистому житті? Як взагалі вона 

впливає на повсякденне життя?

— Мені особисто журналістика 
не допомагає в особистому житті, а 
якраз навпаки — заважає, бо вона 
займає дуже багато часу. Хочеться 
створювати нові проекти, а для цього 
потрібно постійно рухатися. Сфера, 
де я працюю, потребує максималь-
ної  віддачі. З іншого боку скажу, що 
у мене широкий круг знайомств. Я 
спілкуюсь з людьми, з якими в про-
стому житті навряд чи зустрілась. 
Більшість людей, переглядаючи твою 
сторінку у соціальній мережі  кажуть: 
«Господи, яке в тебе насичене життя!»  

Інтерв'ю

Євгенія на благодійному баліПерерва між записами на радіо

Зіркове життя журналістки


