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В конкурсі пе-
ремогли команди  цен-
трів творчості «Грані» та  
Новомиколаївського р-ну.  
Литовченко Світлана була 

найкращою в молодшій 
групі, а Капшеєва Наталія 

у старшій групі.
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 На змаганнях з авіамоделюван-
ня я побачила неповторне  повітряне 
шоу, де моделі літаків, кожна деталь 
яких була власноруч зібрана учасни-
ками, парили в повітрі подібно ме-
теликам. Лише уявіть, деякі моделі 
літаків не перевищували й 3 грамів! 
Тому судді під час польоту не дозво-
ляли ходити по спортивній залі, де 
відбувалися змагання. А скільки витрим-
ки треба мати щоб зробити таку легку але не просту модель! 
 

 За результатами 
змагань перше місце посіла коман-

да Центру дитячої та юнацької творчос-
ті Шевченківського району м. Запоріжжя, 
друге місце – команда Центру «Грані» м. 
Запоріжжя, третє місце – команда Будинку 
дитячої творчості м. Оріхова. Найкращи-

ми серед учасників були: Бабакін Артем, 
Постольник Владислав, Лахтаренко 

Леонід, Метіль Ярослав. 

     Крила на старт

                 Покатаймося?

 

Будь в ритмі              Новини центру                                        
лютий 2013

Вашій увазі пропонується спе-
ціальний випуск «Будь в ритмі 

життя» газети «Грані». Наш випуск 
присвячений темам дозвілля та здо-
ровому  способу життя. З випуску 
кожен бажаючий дізнається про те, 
як можно цікаво та корисно про-
вести свій вільний час!
 У нашому Центрі завжди 
цікаво, бо на базі «Граней» прово-
диться безліч конкурсів та змагань! 
І обласна зимова спартакіада, і за-
хист науково-дослідницьких робіт 
МАН,  і конкурс військового стен-
дового моделювання! 
 На 3 сторінці газети ви 
маєте змогу дізнатися новини на-
шого славного міста Запоріжжя. 
Поговоримо про Чемпіонат України 
з легкої атлетики, який нещодавно 
пройшов. Автори наших матеріалів 
не тільки пишуть та розповідають 
про здоровий спосіб життя, а й самі 
займаються оздоровленням свого 
організму.  Журналістка Тетяна 
Лобода розповіла про те як стала 
безпосереднім учасником танцю-
вальної групи підтримки ФК «Ме-
талург» та поділилася своїми вра-
женнями від цього заходу. Читайте 
про це матеріал «Ми не фанати, 
але...» на сторінці 5.
 Сторінки  6- 7 з’явилися в 
цьому номері не випадково. Коли в 
Центрі «Грані» ми робили опитуван-
ня учнів «Чим і ким ти пишаєшся?» 
серед питань було і таке: «Які спор-
тивні досягнення України і україн-
ців ти знаєш?»  На жаль, дуже багато 
дітей не знали про наші перемоги 
на міжнародному рівні, а прізвищ 
видатних спортсменів сьогодення 
– тим більше. Тому ми вирішили їх 
нагадати! А також згадати про один 
з найбільших спортивних заходів за 
всю історію існування незалежної 
України - Єврочемпіонат 2012 року.
 Ми пишаємося та підтриму-
ємо наших переможців на світовій 
арені.  Українські перемоги та про-
граші навчають молоде покоління 
бути сильнішими, зміцнюють дух 
майбутніх чемпіонів. Хіба не так? 
 Однак ми пропагуємо як 
фізичне, так і духовне здоров’я! Чи-
тайте інтерв’ю із Віктором Яковичем 
Серебрицьким - запорізьким світо-
дизайнером, який займається ство-
ренням «музики для очей» та заці-
кавлює молодь до прослуховування 
класичної музики на 5 сторінці. 
 Ознайомитися з інформа-
цією,  де діти мають змогу займа-
тися фізичним та інтелектуальним 
розвитком в Запоріжжі та стати 
ближчими до реалізації своїх мрій, 
ви можете на 8 сторінці. 
 Наша газета – це запорука 
вашого чудового здоров’я та гарно-
го самопочуття! Сподіваємося вам 
сподобається!
           Редактори газети «Грані»

 У нашому центрі «Грані» 2-3 лютого 2013 року пройшли змагання з авіа-, авто-, судномоделювання, а 
також конкурси з інформаційних технологій та фотоаматорства. Діти різного віку приїхали  з Запорізької та 
Дніпропетровської областей, щоб продемонструвати свої досягнення і позмагатися між собою.

 Відвідавши змагання з автомоделю-
вання  (кордові моделі),  я була приємно 
вражена побачивши повний зал дітей, які 
кропітливо та напружено  готувалися до 
початку  спартакіади. Проходили зма-
гання у спортивному залі гімназії «ОРТ-
Алєф». По середині залу встановили  ве-
лике кільце, на якому учасники запускали 
свої автомоделі. Машинки  з величезною 
швидкістю “ганяли” по цьому колу.

В змаганнях 
призові командні місця 

вибороли: Центр «Грані» м. Запо-
ріжжя, збірна команда Орджонікі-
дзевського району м. Запоріжжя та 

Станція юних техніків м. Мелітополя. 
Найкращими були: Васильєв Олексій, 

Веремеєнко Альона, Запорожець 
Олег, Петрушин Владислав.

          Всі на борт!
 Змагання з судномоделювання проходило в басейні дитячого 
садка «Лазурний».   Діти змагалися в 5 
класах моделей. Три з них були радіо-
керовані. І два – прямоходи. Хлопцям, 
щоб зібрати судно з багатьма малень-
кими деталями, треба  було витрати-
ти немало часу та  докласти  багато 
зусиль.  Але воно того вартувало!
 Учасники намагалися  макси-
мально швидко та без перешкод дібра-
тися до фінішу. І деяким це вдалося.

Найкращі  
результати показали команди 

Центру «Грані» м. Запоріжжя, оскіль-
ки вибороли всі золоті медалі у всіх класах 

моделей. Вітаємо керівника гуртка Сергіенка 
Аркадія Олександровича за гарну підготовку 

його учнів.  Друге та третє місце вибороли 
Станція юних техніків м. Запоріжжя та м. 

Мелітополя. Найкращими учасниками 
були: Волобуєв Андрій, Стрельников 

Пилип, Тур’янський Євген.

      Сфотографуймося?
 А ось конкурс з фотоаматорства проходив у 
три етапи. У першому етапі учасники готувалися 
вдома і поштою відправляли в наш Центр роботи, а 
суддівська колегія оцінювала їх у різних номінаці-
ях. На другий етап конкурсанти приїхали в Центр. 
Їх завданням було зробити знімки в таких жанрах 
як  портрет та репортаж. Для цього вони ходили 
на фотозйомку змагань з авіа-, автомоделювання. 
Після, вони редагували на комп'ютерах роботи, за 
допомогою програми «Photoshop». Останній  етап 
конкурсу -  відповіді на теоретичні запитання.  

   Швидше до  комп’ютеру!
 Конкурс з інформаційних 
технологій вразив мене зосеред-
женістю учасників та тишею у 
аудиторії, де проходив конкурс. 
Хлопчики та дівчатка продемон-
стрували знання основ програ-
мування, веб-дизайну і роботу 
з різними програмами пакета 
Microsoft Office.

В конкурсі з перше місце за-
йняла  команда Станції юних техніків м. 

Запоріжжя, друге місце – Центр «Грані» , тре-
тє – збірна команда м. Мелітополя. Найкращим у 
номінації «Програмування» був Сєнік Максим, у 
номінації «WEB-дизайн»  перше місце посів Артюх 

Владислав, а Мішустін Артур виявився найкра-
щим в номінації «OFFICE».

Анастасія Пенкіна, 10 клас

         Новини центру  



3

 

 23-24 лютого в Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Грані» пройшов обласний конкурс-виставка з військового стендового моделю-
вання, присвячений Дню захисника Вітчизни. 

 На виставці  було представлено понад 10 напрямів стендових мо-
делей: це кораблі, починаючи від галер, парусників середньовіччя 
до найсучасніших авіаносців та катерів; бронетехніка, авіація усіх 
часів та народів, легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, кос-
мічні кораблі, діорами та віньєтки, фігури. Журі конкурсу оціню-

вало моделі як зібрані із пластмасових наборів, так і виготовлені  самостійно.
 У конкурсі-виставці прийняло участь 74  вихованця віком від 7 до 18 
років із шкіл та позашкільних закладів Токмака, Дніпрорудного, Енергодара, 
Оріхова, Запоріжжя. На виставку завітав Скірдонов Володимир Федорович – 
трьохразовий Золотий призер Чемпіонату Світу зі стендових моделей в класі 
«Моделі-копії з механічним двигуном». Він поділився з учасниками конкурсу 

досвідом в моделюванні та 
представив модель корабля 
«Адмірал Левченко». 

Чемпіонат України  
з  легкої атлетики!

 В нашому місті Запоріжжя в спорт-атлетичному манежі «Запоріжсталь» прой-
шов Кубок України по легкій атлетиці та Кубок України з багатоборства. У змаган-
нях взяли участь 491 спортсмен, 27 команд з усіх областей України.

Результати:
Однією в з найвизначніших учасників змагань була  бронзо-

ва медалістка Олімпійських ігор Марія Ремінь. Вона приймала 
учаcть у складі жіночої естафети 4х100 метрів та повторила най-
кращий світовий результат сезону з бігу на 60 метрів  (7,16с) А у 
чоловічому забігу на 60 метрів перемогу здобув Ігор Бодров.

У чоловіків на 60-метрівці з бар’єрами Сергій Копанайко показав 
найкращий результат - 7,87  с, а у жінок Анастасія Мохнюк на 60-ти 
метрах з бар’єрами  показала 8,38 с та посіла 1 місце.

На дистанції 1500 метрів у чоловіків переміг Володимир Кіц 
(3.45,34 хв), у жінок Ольга Єкименко (4.30,13 хв).

Ще одне досягнення у Запоріжжі встановила Валентина Жу-
діна, яка показала найкращий результат в історії України у бігу 
на 3000 м з перешкодами -  9.30, 99 хв.

У секторі зі стрибків у висоту, перемогу з результатом 1,92 
метра, здобула Вікторія Добринська, у чоловіків 2,24 метра по-
казав Віктор Шаповал.

Єдиною представницею Буковини на п’єдисталі пошани 
Кубку України стала чернівчанка Руслана Ціхоцька, яка перемо-
гла у портійному стрибку (13,45 м)

Чемпіоном з бігу на 400 м став  Володимир Бураков з ре-
зультатом 47,69 с.

На 800 - метрівці в жінок кращими стали: Анастасія Ткачук - 2.06,13хв, у чоловіків - В’ячеслав 
Олішевський 1.50,75хв.

У командному заліку Чемпіонату країни у першій трійці опинились - донецька, київська і дні-
пропетровська команди.

Володаркою Кубка України з багатоборства у жінок стала полтавчанка Ганна Мельниченко.

Переможницею зі спортивної ходьби на 5000 метрів стала учасниця Олімпійських ігор в Лондо-
ні Ольга Яковенко (22.13,96 хв), у чоловіків переміг Олександр Венгловський.

                                                               Катерина Масурова, 11 клас  

Будь в ритмі              Новини міста                                    
 лютий 2013

 Розумні і талановиті учні Малої Акаде-
мії Наук зібралися 25 лютого в Запорізькому 
національному університеті для захисту влас-
них науково-дослідницьких проектів. 
 В ІІ турі прийняли участь вихованці 
шкіл та позашкільних навчальних закладів, 
училищ Запорізької області, які успішно про-
йшли І тур – написання контрольної роботи. 
Захищали свої роботи учасники 12-ти наукових 
відділень та 64-х секцій.
 Конкурс науково-дослідницьких робіт 
МАН проводиться щорічно і є одним найціка-
віших та серйозних конкурсів в Україні.
 На відкритті заходу педагоги універси-
тету наголошували на тому, що в теперішніх 
МАНівцях вже бачать своїх майбутніх студентів. 
В аудиторіях під час виступів панувала тиша, 
кожен уважно слухав і готувався до свого зоря-
ного часу. Відчутне було хвилювання учнів, яке 
педагоги допомагали вгамувати  каплями вале-
ріани. Захист кожної роботи тривав не більше 7 
хвилин. Після цього учасники ставили запитання 
виступаючим, на які вони, у свою чергу, повинні 
були відповідати якомога змістовніше і коротше. 
Здалося, що на захист зібралися не учні старшої 
школи, а вже зрілі студенти. Це відзначило і журі.
 В секції журналістики виступаючі за-
хищали роботи на спільну тему «Використання 
соціальних мереж у навчанні». Для захисту ви-
користовували презентації, величезні таблиці 
зі статистикою та іншими показниками.
 За результатами  ІІ етапу, учні, які по-
казали найкращі результати, їдуть у березні та 
квітні до Києва на заключний ІІІ етап конкурсу. 

Тетяна Лобода, 11 клас

Виставка до Дня захисника Вітчизни Найкращі 
результати по-

казали: Алфьоров  
Володимир, Душейко 

Данило, Івашина Владислав 
з Клубу дитячої творчості 

Палацу культури ВАТ «За- по-
ріжсталь», Алєксєєв Сергій, Бондарен-

ко Євген з Міського палацу  дитячої  
та  юнацької  творчості, Максименко 
Олексій з  Центру дитячої творчості 
м.Енергодара, Старіков Данило з Бу-
динку дитячої творчості  м. Оріхова, 
Болєхан Максим з Новогорівської 

СШ Токмацького району. Вони  
були нагороджені дипломами 

Центру «Грані».

В Запоріжжі пройшов 
ІІ обласний етап 
Всеукраїнського
конкурсу МАН

Тетяна Лобода, 11 клас



 

Будь в ритмі                       Я і дозвілля                                       
лютий 2013

 Дорогий читач, що ти уявляєш, коли чуєш 
«група підтримки футбольної команди»? Напев-
но, симпатичних дівчат в коротких спідницях і з 
помпонами в руках, запальні танці перед і під час 
матчу і захоплені очі глядачів і гравців. Але в запо-
різькому Металургу все інакше і набагато ... кру-
тіше! Я розповім вам все як безпосередній учасник 
цього дуже цікавого проекту.
       Як все починалося
 Вперше з групою підтримки я зіткнулася в ін-
тернеті. В один прекрасний літній день, просиджуючи 
час у контакті, я дивилася новини нашого футбольного 
клубу «Металург» і побачила одне цікаве оголошен-
ня: набиралися люди в групу підтримки. Стало дуже 
цікаво, і я зважилася прийти на тренування. Я дуже 
хвилювалася, тому що анцювального досвіду я не мала. 
Але все виявилося дуже легко і захоплююче!
Завдання групи під-
тримки - завести фана-
тів і футболістів перед 
матчем, підняти ігровий 
дух і просто додати впев-
неності.
Я можу назвати це 
«копією Майдансу». 
Наш виступ - це не лише 
танець, це цікава поста-
новка з танцювальними 
елементами і фігурами 
з людей. Танцювальні 
зв’язки були розрахова-
ні на новачків, і були абсолютно не складними. Літні 
тренувальні вечора пролітали непомітно, і наближа-
лася пророча дата .. 26 серпня, матч між Металургом З 
і Металургом Д.  

    Перший раз на перший матч
 До першого виступу ми були готові - звичайно 
ж, майже три тижні старанних тренувань. Нас було 
багато, настільки, що деяким новеньким вже просто 
не знаходили місце в постановці.
 Останнє тренування тривала цілий день ша-
лено, весело при жахливій спеці! Щоб врятуватися від 
пекучого сонця, ми періодично тікали в роздягальню 
футболістів (їх, звичайно ж, у цей час не було) і мочи-
ли свій одяг у душі. Незважаючи на деякі незручності, 
нам було дуже весело, і, найголовніше, не жарко.
Знову і знову ми проганяли нашу постановку - напис 
FCMZ, слово «гол», 
равлики і танцю-
вальні зв’язки. Чим 
далі йшов час, тим 
більше хвилювалися 
учасники, хореогра-
фи і організатори. 
І ось потрібний час 
настав, і ми пішли 
на стадіон.
На першому ви-
ступі наш похід на Славутич арену був божевільним і 
шумним. Напевно, весь проспект знав, хто ми і з якою 
метою йдемо на матч.
У поспіху ми одягли вже рідні для нас червоні футбол-
ки і ... вибігли на поле. Особисто мені було страшно. 
У той момент я вперше побачила поле не з трибуни, 
вперше встала на м’який газон Славутич арени. А для 
багатьох це був їхній перший похід на матч ... Що від-
чували вони, я не можу ні описати, ні відчути.
Далі для мене все проходило немов у тумані. Ми ви-
бігли на поле, потім заграла музика, і група підтримки 
розпочала свій виступ. Все, що я пам’ятаю - це те, як 
суміш радості, подиву, страху, фанатизму накривала 
мою свідомість.
Сюрприз вдався. В шоці були всі - і глядачі, і фанати, і 
футболісти. Незважаючи на

кілька помилок в постановці, які ми все-таки приму-
дрилися зробити (перший млинець
комом), наш виступ 
сподобався всім. Атмос-
фера яскравих емоцій 
в той момент витала 
в колективі. На 13-му 
секторі з’явилася група 
(більшість - дівчата) у 
червоних футболках і 
з блиском в очах. У нас 
організувався свій фан-
сектор. Хоча це було біль-
ше схоже на цирк, адже 
дівчата скрізь залишаться 
дівчатами, а тим більше на футбольному матчі. Багато 
бачили матч вперше, і можливо через це у нас відбува-

лися смішні казуси. Наприклад, 
тоді, коли в наші ворота забили 
гол, і хвиля радості і криків охо-
пила хлопців ... Мені навіть було 
соромно, нехай я і сиділа в цей 
момент з байдужістю на обличчі.
В цілому поява групи підтримки 
у футбольному житті Металурга 
сприйняли на «ура». Навіть заці-
кавлені фанати потихеньку почали 
переманювати нас у свій рух. Але ми 
залишилися непохитні і повернули-
ся на поле другий раз 16 вересня.

        Як складно працювати з професіоналами
 Вересень розлучив нас по школам, коледжам 
і універ, ми почали вчитися, готуватися до вступу 
або до майбутньої сесії .... І незабаром ми дізналися, 
що скоро буде нові тренування і новий виступ! Ми з 
величезною радістю сприйняли цю приголомшливу 
новину і почали готувати постановку. Але ... на жаль, 
з кожним днем   нас ставало все менше і менше. Тоді 
наші адміністратори прийшли до крайніх заходів: до 
нас приєдналися професійні танцювальні колективи 
«Фенікс» та «Green Way». У підсумку наші тренування 
не покращилися, а перетворилися на кошмар!
Танцювальна студія «Фенікс» проявила себе не з най-
кращої сторони - як танцюристи, так і хореографи.
Багато хто з старого колективу групи підтримки в 
перші хвилини розчарувалися, тому що потребували 
багато. Прибрали нашу стару постановку і зв’язки. 

Сварилися між собою 
учасники, виникали 
конфлікти між хорео-
графами. Адже всі були 
людьми творчими і та-
лановитими, і у кожного 
було своє уявлення про 
групу підтримки.
Час підходило до матчу, 
а у нас нічого не було 
готове. День виступи 

пройшов в суєті і холоді. Хореографи сварилися між 
собою, учасники тривожно повторювали зв’язки. Наш 
номер повністю вибудували в останній день, в жахли-
вій марноті і плутанині. У цей день мені було осо-
бливо страшно. Кожному другому з нас здавалося, що 
виступ ми провалимо, що глядачі будуть сміятися з 
нас і що цей виступ стане останнім. Коли я стояла вже 
одягнена в червону футболку, біля трави газону, мене 
навіть колотило: я боялася, що ми щось забудемо, що 
ми не зможемо, що нічого не вийде ... У всіх був такий 
стан, коли ми недостатньо підготовлені до чого- то,
а відійти назад вже не можна. І цей настрій, напевно, 
найжахливіше з усіх пережитих людиною емоцій.
Здавалося, що все пройшло погано ... Навіть дощо-
ва і похмура погода сприяла цьому. Ноги ковзали на 
мокрому газоні, в результаті ми падали. Ми забули деякі 

рухи, які були додані в постановку за 3 години до виступу.
Учасники відчували себе пригнічено ... Насправді все 

було чудово! Можливо, не на всі 100%, але 
не настільки страшно, як ми собі уявля-
ли ... Падіння, неправильні рухи і навіть 
секундний ступор не був
помічений глядачами, а сама постановка 
виглядала незвично.
Як же ми раділи! Наче гора з плечей, як 
кажуть в народі. Ми пишалися собою, що 
не розклеїлися і змогли виступити, змогли 
витримати репресії з боку «Фенікса» (який 
більше ніколи не буде виступати з нами) і 
змогли завести глядачів.   

        Як холод не зломив бойовий дух  
 З останнього виступу пройшло майже два 
місяці і дюжина матчів. І знову ми зібралися всі разом 
для великої місії - виступити на матчі Металург-Ди-
намо. Це було дійсно одне із самих наших великих 
досягнень - ми зліпили постановку всього лише за три 
дні, вивчили складну в’язку колективу «Green Way» і 
непогано виступили, навіть не знаючи музики.
Всього лише два вечори і одна половина дня була нам 
дана для тренувань. «Старичків» залишилося зовсім 
мало, в групі підтримки було набагато більше новень-
ких і професійних танцюристів. Заняття проходили в 
поганих умовах: осінні, дуже холодні вечори і від-
сутність часу зіграли свою справу. Все йшло проти 
нас! Навіть диск з музикою в останній момент заїдав і 
вперто не хотів відтворюватися ...
 На Славутич арену ми бігли. Втомлені, за-
хекавшись одягли футболки і відразу ж побігли на 
поле. Дії відбувалися настільки швидко, що я погано 
пам’ятаю, як я взагалі вийшла і станцювала. Тим не 
менш, глядачі знову були задоволені виступом! А ми й 
поготів! Удача завжди залишалася поруч з нами.
      
       А що ж далі?
 Перед нами стоїть питання: а чи потрібна вза-
галі група підтримки? Що вона дає футболістам і фа-
натам, окрім зіпсованого газону? Здається, що групу 
підтримки зібрали для того, щоб підтримати бойовий 
дух команди, показати, що в Запоріжжі все ще живе 
великий футбольний клуб зі своєю родзинкою. Так, 
команда зараз на останньому місці в чемпіонаті, але 
ми не здаємося, і надія ще живе. Нашу віру і фанатизм 
ми вміло демонструємо на полі. Так як незабаром фут-
больний сезон закінчиться, ми повернемося навесні з 
новими силами і шикарними виступами.
Небудь, у майбутньому, рідний Металург стане 
чемпіоном України, футболісти нашого клубу будуть 
затребувані скрізь, а школа стане кращою футболь-
ною школою в країні! А ми? А ми з великою гордістю 
будемо захоплюватися нашим Металургом і висту-

пати заради коханих 
футболістів на рідному полі Славутич арени. Може, я 
перебільшую, але мріяти ніколи не шкідливо і навіть 
корисно. Адже наші мрії можуть в будь-який момент 
стати реальністю!

Тетяна Лобода, 11 клас

МИ НЕ ФАНАТИ,  АЛЕ ...

5 причин, чому ми кращі
1. Ми перша група підтримки футбольної команди в 
Україні;
2. Наш виступ повторив сам ФК Шахтар;
3. Дівчат більше, ніж хлопців ... а це показник;
4. У нас панує дружня та весела атмосфера;
5. З групою підтримки працюють чудові хореографи.

Трудові будні групи підримки

Виступ на матчі Металург-Динамо

З любов`ю до Металургу!
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                   Бойові мистецтва

    
та сучасна філософія

Будь в ритмі                    Я і дозвілля                                                                                  
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  На початку 20 століття 
з’явилися перші світлові органи, які 
давали можливість об’єднати музику 
і світло. У 21 столітті техніка 
удосконалилася, 
і виник новий 
дизайнерський 
напрямок - 
світлодизайн. 

Віктор Якович 
Серебрицький 
- світодизайнер 
класичної музики із 
Запоріжжя, прийшов 
до нас в дитячу телерадіостудію «Грані» 
продемонструвати свої роботи, а після, із 
задоволенням поспілкувався з нами.
 - Як Ви сприймаєте музику та що 
вона для Вас означає?
- Для мене музика - це набір простих зву-
ків, які змінюються. В результаті цих змін 
виходить така гармонія, завдяки якій ми 
сприймаємо музику, як щось незрозуміле, 
і від неї ми отримуємо задоволення.
- Віктор Якович, що Вас наштовхнуло 
на створення світломузики?
- Коли мої батьки пішли на концерт в 
Палац Культури «Юність», вони були 
вражені світлом, що використовувалося на 
концерті. Я пам’ятаю великий захват моїх 
батьків. Може, з цього все і почалося.
Я влаштувався в Палац електриком, 
на концертах працював освітлювачем, 
а потім - художником по світлу. 
Коли я вступив до інституту, я став 
художником по світлу в Клубі художньої 
самодіяльності нашого ВУЗу. �оді я по-. �оді я по-

чав займатися використанням світлових 
ефектів і світломузикою. Ось ця думка 
- створити музику для очей - в той час і 
народилася.

- Що надихнуло Вас 
на створення першої 
композиції?
- Бажання створити 
такі світлові ефек-
ти, які б не драту-
вали, і в той же час 
підкреслювали музику. 
Справа в тому, що 
зараз все мистецтво 
перетворилося 

на шоу-бізнес. �ому 
світломузика стала популярною. Завдання 
шоуменів- залучити побільше глядачів, 
а це в основному молодь, тому вони 
намагаються перетворити будь-який 
концерт у шоу, привернути увагу людини 
якимись ефектами. Але не показати красу 
тієї музики, яка була створена до нас, і 
придумати щось нове!
Ось тому я хочу  продемонструвати 
досягнення світової музики. І за 
допомогою цих світлових доповнень, 
якщо не поліпшити сприйняття музики, 
то, у всякому разі, підштовхнути людей 
до того, щоб вони хоча б послухали її. Я 
намагався зробити так, щоб рухи світла 
відповідали рухам музики. Це те, чого я 
не бачив ні в кого ... поки.
- Як відбувається оформлення музики?
- Моє завдання зробити «картинку» ці-
каву для очей. Зображення складається з 
великої кількості світлодіодів (їх близько 
тисячі), які об’єднані в певні канали (у 
кожного каналу - свій образ). Почергове 

включення цих каналів дає можливість 
створювати якісь колірні образи. Я 
створюю гармонію світлових образів, і 
підкреслюю цим музику.
- У яких умовах ви працюєте?
- Окремої кабінету в мене немає ... Я працюю 
на комп’ютері дочки. Життя тече, все може 
бути по-іншому. Поки так.
 - Що Ви відчуваєете, коли працюєте?
- Втому. �аки важко для кожного каналу 
писати саме свою світлову партитуру, а 
їх аж 24! Ну, як кажуть, перший млинець 
- комом. Я думаю, що надалі вже буду 
отримувати задоволення від процесу.
 -А рідні підтримують Вас у Вашій 
роботі?
- Їм уже це набридло, адже я протягом 40 
років займаюся цією 
справою, а фінансо-
вої віддачі ніякої. Але 
донька, коли поди-
вилася одну з компо-
зицій, сказала, що це 
круто. Для мене це - 
найкраща похвала.
- Як виглядає Ваш 
останній винахід?
- Останній мій 
винахід являє 
собою велику 
сніжинку розміром 2 на 2 метри. На ній 
за допомогою комп’ютерної програми 
відтворюється своя світлова партитура до 
певного музичного твору.
- Чи були у Вас коли-небудь негативні 
відгуки про Ваші  роботи?
- Були. Одного разу я запросив одну 
людину, яка займається бізнесом і по-
казав йому систему в роботі. Він проко-

ментував так: «Я людина прагматична і 
думаю про те, куди це можна« приткну-
ти». І поки не бачу, як на цьому можна 
заробляти».
 Але я вважаю, що будь-який твір 
мистецтва потрібно відчувати, а не 
оцінювати. Щоб у нас всередині хоч якась 
вібрація виникала, тоді ми отримуємо 
задоволення.
- Чи є у Вас вже наступники?
- Ну, по правді кажучи, я працюю не 
один. Давним-давно я познайомився з 
одним дуже талановитим чоловіком, 
Юрієм Дмитренко. Він теж, як і я, ін-
женер-електротехнік, але у нього трохи 
інший напрямок - він програміст. І ось 
цю програму, завдяки якій я можу писати 

свою світлову партитуру, він 
створив сам. �аких про-
грам поки що немає. Ось ми 
вдвох і працюємо...
- Світлодизайн - це ваше 
хобі чи професія?
- Ні, по професії я інже-
нер електротехніки, і все 
життя я працював у цьому 
напрямку. Але також 
все життя я створював у 
вільний від роботи час різні 
світломузичні пристрої. 

�ому можна сказати, що це хобі, яке я 
завжди намагався перетворити у свою 
професію. І тільки тепер, коли я пішов 
на пенсію, у мене з’явилася можливість 
перетворити хобі в моє заняття. Я ні з ким 
ще не розмовляв про те, щоб зайнятися 
цим на професійному рівні. Це все ще в 
майбутньому.
                             Анна Кузьмінова, 8 клас

              Музика для очей 

 Спорт у наш час займає дуже важливе місце в житті суспільства. Він допомагає підтримувати 
у формі тіло і дух, що важливо, враховуючи сьогоднішню екологію і кількість стресів. Заняття спор-
том бувають різними - від простої ранкової гімнастики до оволодіння яким-небудь видом бойових 
мистецтв, які осягаються роками, а то й десятиліттями. Саме вони можуть зіграти важливу роль в 
житті людини. Під час війни або локального конфлікту той вид єдиноборства, яким ви володієте, 
може зберегти вам життя. У мирний же час він дозволить тримати своє тіло у формі, а так само 
розвиватися духовно за рахунок власної, особливої для кожного виду, філософії.
  Дзюдо - японське бойове мистецтво, єдино-
борство без зброї, і, звичайно ж, певний світогляд. 
Датою народження дзюдо вважається день підстави 
Кано - першої школи дзюдо Кодокан. На відміну від 
боксу, карате та інших ударних стилів єдиноборств, 
основою дзюдо є кидки, больові прийоми, утримання 
й удушення. Дзюдо відрізняється меншим застосу-
ванням фізичної сили, а так само великою різнома-
нітністю прийомів. Філософія дзюдо заснована на 
взаємодопомозі і розумінні, а так само гармонії сили 
і духу. Осягнення мистецтва дзюдо вимагає дис-
ципліни, наполегливості, самоконтролю, розуміння 
співвідношення між успіхом і необхідними для його 
досягнення зусиллями.
 Я зміг взяти інтерв’ю у свого друга, який вже 
протягом декількох років займається дзюдо і досяг 
певних успіхів у цій непростій справі.
- Максим, я вже й не пригадаю тебе в той час, коли ти 
ще не займався дзюдо. Як давно ти в цьому спорті?
- Взагалі спортом я почав займатися з 5 років, а саме 

в цьому виді боротьби зайнятий з 10 років. І за 
п’ятирічний термін встиг освоїти досить багато.
- Хто тебе привів в спорт? Зазвичай дітей зда-
ють в спортивні секції батьки, щоб їхні чада 
були здоровими і не мали поганих звичок.
-Привів я себе сам. Просто захотіло-
ся спробувати свої сили в цьому. До 
того часу я вже встиг випробувати 
два види єдиноборств, але в цьому за-
лишився, і не жалкую.
- Яких успіхів досяг? Чи є нагороди?
- Звичайно, за такий час я не міг нічого не отримати, 
інакше немає сенсу віддавати себе якого-небудь спор-
ту. На даний момент маю перший дорослий розряд, є 
медалі та грамоти.
- Радий, що займаєшся саме дзюдо?
- Звичайно, радий, зараз це єдиноборство вже стало 
моєю філософією і важливою частиною життя. Але 
буває досить важко, адже тренування вимотують і фі-
зично, і морально. А коли я приймаю участь в змаган-

нях, для мене це подвійне випробування.
-Якими ще видами спорту займався раніше?
- До занять дзюдо встиг спробувати карате і самбо, 
так що прийшов уже відносно підготовленим. А в 
п’ятирічному віці займався спортивною гімнастикою, 
батьки віддали в гурток в садку.
 Від себе хочу додати, що мене дуже тішить моє 
покоління, яке зараз стало приділяти більше уваги 
спорту і саморозвитку. Адже чим здоровіша нація, 
тим більше у неї шансів процвітати і розвиватися.
                                    
     

Данило Богомолов, 10 клас
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«Золота» четвірка 
веслувальниць: Катери-
на Тарасенко, Наталія 
Довгодько, Анастасія 
Коженкова та Яна Де-
ментьєва.

Олексій Торохтій-  
важкоатлет, який став 
чемпіоном у ваговій 
категорії до 105 кг. 

Олександр Усик -
боксер-любитель. Після 
перемоги над італій-
цем у фіналі станцював 
гопак.

Юрій Чебан -        
веслувальник-каноїст. 
Переміг у веслуванні на 
каноє на 200 метрів.

 Василь Ломаченко 
- боксер-любитель. У 
фіналі переміг корейця.

Андрійцев Валерій - бо-
рець. Ледь не втратив олімпій-

ську нагороду у літаку:)

Осипенко-Радомська Ін-
на-веслувальниця на байдарках 
Отримала дві срібні нагороди.

П'ятниця Олександр -легко-
атлет, метальник списа. Призер 

Олімпіади-2012 П’ятниця ночами 
сторожував і метав спис.

Берінчик Денис Юрійович - боксер-
любитель. Запам’ятався тим, що від-
святковував гопаком всі перемоги на 

цьому турнірі

Костевич Олена - стрі-
лок з пневматичного пістолету.  

Виборола 2 бронзові медалі.

Каліна Юлія - важкоатлетка. 
Посіла третє місце з результатом 235 кг

Харлан Ольга- українська 
фехтувальниця (шабля).

Саладуха Ольга - легкоатлетка. 
Спеціалізується в потрійному стрибку 

та стрибках у довжину

Гімнаст Ігор Радивилов 
взяв бронзу Олімпіади-2012 в 

опорному стрибку

Шелестюк Тарас - боксер-лю-
битель. Є чемпіоном світу 2011 р. 

Гвоздик Олександр - боксер-
любитель. На цей час є представником 
боксерського клубу «Динамо» (Москва)

Яна Шемякіна - 
львівська шпажистка 

отримала  золоту медаль, 
перемігши в додатковий 

час німкеню.

 Бронзова четвірка в легкій атлетиці: 
Олеся Повх, Христина Стуй, Марія Рємєнь, 

Єлизавета Бризгіна.

Олімпійські  Ігри  у  Лондоні!

Анастасія Пенкіна, 10 клас6

Золото

Срібло

Бронза

 Ці сторінки з’явились в номері не випадково. Коли в Центрі «Грані» ми робили опитування 
учнів «Чим і ким ти пишаєшся?», серед питань було і таке: «Які спортивні досягнення України і 
українців ти знаєш?» На жаль, дуже багато дітей не знали про наші перемоги на міжнародному рів-
ні, а прізвищ видатних спортсменів сьогодення – тим більше. Ми  вирішили їх нагадати! 



Рекорди ЄВРО 2012   - Збірна Іспанії вперше в історії виграла два чемпіонати Європи і три великих міжнародних турніри поспіль.   - За кількістю перемог на чемпіонатах Європи збірна Іс-панії зрівнялася зі збірною Німеччини.   - Наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске став першим    тренером в історії, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи і Лігу Чемпіонів.   - Розгром Італії Іспанією з рахунком 4:0 став найбільшою перемо-гою у фінальних матчах чемпіонатів Європи.   - Фернандо Торрес став першим футболістом, який забив в двох поспіль фіналах чемпіонатів Європи.   - Ікер Касільяс в сумі провів 9 матчів без пропущених голів на чем-піонатах Європи і зрівнявся за цим показником з рекор-дсменом Едвіном ван дер Саром.   - Ікер Касільяс, Серхіо Рамос, Андрес Іньєста, Хабі Алонсо,  Хаві Ернандес, Сеск Фабрегас, Давід Сілва і Фернандо Торрес взяли участь у двох переможних фіналах чемпіонатів Євро-пи поспіль.

«Українські» розчарування
   1. Андрій Шевченко заявив про закінчення кар’єри в національній 
збірній після того, як Україна припинила свої виступи на Євро-2012. 
Це велика втрата для українського та світового футболу. Талановитий 
футболіст, за плечима якого безліч гарних голів і перемог, на жаль, по-
кинув футбол відразу ж після чемпіонату.
  
 2. На 63-й хвилині матчу Англія-Україна, коли на табло був рахунок 
1:0 на користь британців, нападник господарів турніру Артем Мілев-
ський вивів на ударну позицію свого партнера Марко Девіча, який 
чудово розібрався із захисником, пробив, і відправив м’яч у ворота. 
Захисник збірної Англії Джон Террі вибив м’яч, що летів в ціль, але, 
як показав відеоповтор, вже за лінією воріт. Угорський арбітр Віктор 
Кашшай прийняв рішення, що «взяття» воріт не було. Старший 
офіцер УЄФА зазначив, що ця помилка стала пер-
шою за три роки проведення експерименту 

з додатковими асистентами арбітра. На 
превеликий жаль, це помилка стала фа-
тальною для України і спровокувала виліт 
України з чемпіонату.

   3. Не тільки судді можуть перешкодити 
гарному чемпіонату. Матч Україна – Фран-
ція було зупинено через зливу на «Донбас Арені». Гравці обох 
команд зіграли у матчі лише п’ять хвилин, після чого головний 
арбітр матчу голландець Бьорн Кейперс прийняв рішення 
зупинити матч та завести команди до роздягалень. Такого на 
Євро-2012 ще не було. Футболісти пішли з поля, а глядачі хова-
лися, де могли.

       Лобода Тетяна, 11 клас  

    Велика перемога
   11 червня 2012-го року українці стали єдиною нацією - всі без ви-

нятку  раділи перемозі України в груповому матчі Євро-2012 і щиро 

підбадьорювали шведів словами: «Ну нічого, з французами ви точ-

но справитеся!» Адже матч закінчився перемогою збірної України з рахунком                    

2 : 1. У шведів відзначився Златан Ібрагімович. В української команди два гарних 

голи забив Андрій Шевченко на 54-й і 61-й хвилинах поєдинку. Україну захлес-

нула хвиля радості та позитивних емоцій. У захваті були навіть ті, кого зовсім 

не цікавить футбол. Вся Україна просто зняла капелюха перед Шевченко, адже 

такі таланти в нашому житті зустрічаються дуже і дуже рідко.

Великий футбол в Україні: ЄВРО 2012
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   Ще не вмерло
україни бажання 

першості!
 В усі часи спорт був показником розвиненості культури сус-
пільства. Розумні та освічені у всьому греки займалися легкою та 
важкою атлетикою, боротьбою – усіма видами спорту, які дозволяли 
їм досягти досконалості людини. Японці у бойових мистецтвах відо-
бражали вміння самоконтролю і силу інтелекту своєї нації.  Сурові 
войовничі римляни займалися багатьма видами бойових мистецтв, 
зміцнювали своє тіло для майбутніх перемог у бою. У Радянському 
Союзі люди, що займалися спортом, мали повагу серед свого ото-
чення,  адже лише всебічно розвинена людина могла називатися 
прикладом комуністичного суспільства. Плавці любили плавати, 
бігуни бігати, кожен займався улюбленим видом спорту лише тому, 
що цей спорт їм подобався як концепція і як захоплення.                                                                                       
 Зараз же спорт став модою. Так, не заперечую, з одного боку 
це, звичайно ж, добре, адже все більше молодих хлопців і дівчат 
йдуть підкорювати вершини спортивного Олімпу. З іншого ж боку, 
в спорт йдуть ті, хто раніше заробляв собі на пляшку пива і пачку 

цигарок. І що найбільш прикро, вони не кидають цих звичок, як і не 
особливо приємні оточуючим манери колишньої компанії.                                                                                                                         
 Ця мода погано впливає і на сам спорт. А все чому? Та тому 
що спорт - це перш за все люди, які ним займаються і захоплюються. 
А яким же буде спорт, коли в нього йдуть «пацанчики з району»? 
Саме слово в цьому випадку втратить свій первинний сенс. Але, на 
щастя, таких ось «спортсменів» поки небагато, і займаються вони в 
основному лише на спортмайданчиках.              
 В наше століття інформації і технологій все більшої популяр-
ності стали набирати інтелектуальні види спорту, наприклад, по-
кер або онлайн-ігри. Звичайно розвиток здібностей мозку – це теж 
спорт, але чомусь всі забувають при цьому розвивати фізичні дані. 
Адже тіло людини - це половина його самого, а не просто оболонка. 
Потрібна гармонія. Хоча, поки нам є кому порадіти.
 У 2012 році нас приємно здивували боксери, важко- і легко-
атлети, шахісти. Привезли на Батьківщину золото, срібло, бронзу. 
Ці хлопці та дівчата показали приклад того, яких вершин можуть 
домогтися українці в спорті. 
 Буде дуже добре, якщо наші діточки, побачивши успіхи цих 
людей, теж протягнуть свої ручки до спорту.  Я сподіваюся, що в май-
бутньому наша країна виховає ще більшу кількість спортсменів, які 
покажуть усьому світові, що «Ще не вмерла України, Ні слава, Ні воля».

                                                                            
Данило Богомолов, 10 клас                                                                                                                        
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 Знімемо 
телепередачу!

 

Будь в ритмі   Придумуй, пробуй і твори
лютий 2013

 На заняттях гурт-
ків початкового технічного 
і декоративно-прикладного 

моделювання діти з 6-ти річного 
віку привчаються до пізнаваль-
ної діяльності, набувають прак-

тичних навичок роботи з па-
пером, природним матеріалом, 
клеєм, пластиліном, фанерою, 
конструктором; вчаться оперу-
вати найпростішим інструмен-
том, конструювати і вирішува-
ти практичні завдання. З цих 

гуртків і починається творчий 
розвиток дітей, виявлення їх 

інтересів і талантів.

У гуртку «Екологічно 
чистий транспорт» юні конструк-

тори розробляють різні типи веломо-
білів. Проектують, шукають нові ідеї для 
розробок, вчаться їх ремонтувати, а потім 
із задоволенням катають на них малечу з 

інших гуртків, та й самі змагаються у пере-
гонах. Одне з винаходів гуртківців -  вело-

амфібія - велосипед, який може пересу-
ватися і по землі, і по воді.

Нещодавно в був  ство-
рений гурток нового оригіналь-

ного напряму – Ігрова робототех-
ніка. Поки що учні розробляють 
маленькі машинки та роботи, але 
в недалекому майбутньому ми з 

вами обов’язково станемо свідками 
«Війн саморобних роботів»

 Гурток “Аква-
біотехніка” працює в Центрі 

НТТУМ “Грані” з 1978 року.
 На заняттях гуртківці ви-
вчають будову і правила експлуа-
тації обладнання і спорядження, 
яке використовується в підводному 
світі. На практичних заняттях в 
басейні вони вчаться спускатися 
під воду з аквалангом і без нього. 
 Мета гуртка - знайомство 
дітей з професіями водолаза, під-
водного археолога, а також приви-
ти любов до рідного краю, рідної 
природи через знайомство з під-
водним світом.Влітку гуртківці 
виїжджають в експедиції на р. 

Дніпро і на Чорне море. 

Особливе місце 
в Центрі займає народна 

телерадіостудія «Грані». Це 
об’єднання виникло на базі 
дитячої аматорської кіностудії 
– багаторазового дипломанта 
Всеукраїнських та Міжнарод-
них фестивалів дитячого кіно.
Дитяча телерадіостудія - це 
проект, який спрямований на 
залучення дітей до творчості та 
набуття професій, пов'язаних 
з кіно та телебаченням. У сту-
дії із задоволенням працюють 
майбутні кореспонденти, ре-
жисери, диктори, ведучі, зву-
корежисери, оператори, мон-

тажери, аніматори тощо. 

Гурток «Журналіс-
тика та видавнича справа» 

надає необхідну суму знань, 
вмінь і навичок, які є необхідною 
базовою підготовкою юних жур-
налістів. На заняттях ми вчимося 
брати інтерв’ю, верстати газету; 

поєднувати журналістську, редак-
торську та видавничу роботу.

В центрі пра-
цює клуб «Комп’ ютер», 

в якому є гуртки і для малень-
ких: «Користувач персонального 

комп’ютера в ПТМ», «Основи корис-
тувача ПК MS Office», «Комп’ютерна 

графіка і анімація» і для дорослих 
дітей: «Програмування», «Основи 

веб-дизайна». 

 Запорізьке обласне від-
ділення Малої Академії наук Укра-

їни було створене у Центрі НТТУМ 
«Грані» у 1990 році. Наразі  в Малій 
академії наук працюють 56 секцій різ-
них напрямків, у Центрі «Грані» – 23 
секції науково-технічного профілю. 
Щорічно у гуртках МАН Центру «Гра-
ні» навчаються біля 400 учнів, з якими 
працюють викладачі вищих навчаль-
них закладів та кращі вчителі шкіл об-
ласті. Навчання у МАН – це не тільки 
лекційні та семінарські заняття: це що-
річні літні школи, це участь у Всеукра-
їнських та міжнародних конкурсах. Це 
багато найнесподіваніших ідей і сміли-
вих думок, це свобода духу, думки і 

творчості!

Пізнаємо 
комп’ютер

 В Центрі НТТУМ «Грані» працюють творчі об'єднання більш ніж за 
15-ма напрямами, в яких діти займаються фізичним та інтелектуальним 
розвитком, стають ближче до своїх мрій.

Кожний знайде заняття до душі!

 «Володієш 
інформацією – 

володієш світом»

Роботи 
наступають!EKOконструктори

Для 
наймолодших

Пірнемо у воду!Юні 
науковці

 Адреса редакції: 69035,  м. Запоріжжя, 
пр. Маяковського, 14. Запорізький обласнийЦентр 
науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Грані». Тел: (061) 233-11-26 
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