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   Я - українка! 
Ти-українець! 
Ми-українці!

ЧИТАЙ У ЦЬОМУ 
ВИПУСКУ

... Присвячується «Небесній сотні»

Ми – єдиний народ! 
 Вчителі, лікарі, військові, 
інженери. Хлібороби та робочі. 
Містяни й селяни. Молоді і старі. 
Нас так багато і ми такі різні. Ти-
сяча голосів, співаючих єдину, 
прекрасну й мелодійну пісню. 
Цей спів єдиним потоком тече 
крізь віки. Він несе щастя й біль, 
радість і смуток, життя і смерть. 
Це - вся наша історія, наша 
пам’ять. Цей потік пронизує 
сучасність і пливе у майбутнє. І 
саме ми обираємо яким він буде. 
 Ми такі різні, але єдині.  І 
в цьому наша сила. Ми – єдиний 
народ. Ми – українці!

Редакція газети «Грані»

Новини Центру  
«Грані» 
Що нового в місті 
Zапоріжжі? 
Психологія людини
Запоріжжя, якого 
більше немає
Хобі як стиль життя
Європа без кордонів

 ... Майдан. Це слово вже увійшло в 
підручники з історії. Колись наші діти і діти на-
ших дітей вивчатимуть зимові події цих днів. А 
поки це сьогоднішня реальність: страшна, гірка, 
сумна... Реальність! Іноді хочеться прокинутися 
і усвідомити, що це тільки поганий сон...

Україна –  ВЕЛИКА країна!
 Важко знайти у світі країну більш чудову і пре-
красну, ніж наша Україна! Ми - найдавніша європейська 
нація, зі своєю культурою, своїми звичаями і приголом-
шливою історією. А наше коріння? Ми нащадки могутньої 
Київської Русі. Я пишаюся сучасною Україною. Українці, а 
саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із 
найбільшою у світі вантажопідйомністю — Ан-225 «Мрія». 
Сотні видатних українців були та залишаються творцями 
світової історії. Художники та науковці, політики та ком-
позитори, актори та письменники – всі вони дають нам 
можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати: 
«Я – українець!» Я пишаюсь людьми, які роблять усе для 
того, щоб зберегти українську націю.

                                         Тимченко Катерина, 10 клас

 Україна – велика країна! Я сміливо можу сказати 
ці слова про свою Батьківщину. Адже за свою історію вона 
пережила багато чого, але вистояла. Усі напади, війни при-
несли чимало збитків нашій землі. Хто тільки не намагався 
загарбати її в нас, але ми відстоювали свою честь та бороли-
ся за нашу незалежність. Наші мальовничі краї, чорноземи, 
ревучий Дніпро, широкополі лани, безкрайній степ, густі 
діброви –  з ними не зрівняється ніщо. Воно все таке рідне, 
таке знайоме. Здається, без цього жити неможливо. А наша 
славетна, незамінна і солов’їна українська мова? Не дарма їй 
присуджено друге місце у світі за мелодійністю! На її честь 
Володимир Самійленко створив чудовий вірш «Українська 
мова», де він порівнював її з дорогим діамантом. 

Анастасія Вербовецька, 8 клас

 … Гарне, повне зелені, місце. Поряд річка. Звертаючись 
до неба, ти бачиш, як гордо летять птахи, не дивлячись униз, 
розправивши крила, ловлячи кожну мить. Ти хочеш дивитися 
на їх політ вічність. Неспокійну тишу перериває лиш дзижчан-
ня комах. Ця тиша, здається, буває тільки у одному місці на 
світі. Ти знаходишся в Україні. Тільки тут ти можеш насолод-
жуватися цим краєвидом, здається, нічого ріднішого немає. 
 Є такі люди – українці! Спроможні на сміливість і 
самовідданість, заради щасливого життя своїх нащадків.На 
справжній героїзм. Українці зв’язані міцною ниткою, що зветь-
ся «єдність» та «безсмертна пам’ять» про щирих патріотів, про 
Великого Кобзаря, яка ніколи не помре у серці того, хто цінує 
свою землю... Я знаю, тобі подобається цей краєвид…

Єлизавета Кучеренко, 10 клас

 23 лютого наш запорізький 
Майдан оплакував простих грома-
дян, які загинули. За що? За нашу 
свободу, свободу наших майбутніх 
дітей, які будуть ці події вивчати 
на  уроках історії. «Небесна сот-
ня» – так назвали героїв... Юрій 
Вербицький (м. Львів) – закато-
ваний до смерті і був залишений 
помирати у лісі болісною смертю; 
Дворянець Антоніна (м. Брова-
ри, Київська обл.) – загинула від 
кийків розлючених беркутівців; 
Нігоян Сергій (с. Березнуватівка, 
Дніпропетровська обл.) – вірменин 
за походженням, українець в душі. 
Він напам’ять читав вірші Тараса 
Шевченка українською. Любив 
Україну і помер за неї. Три во-
гнепальних поранення в голову, 
шию і груди не дали шансів жити 
20-річному патріоту. Жити і ви-
ховувати своїх ще не народжених 
дітей... Список «Небесної сотні» 
залишиться в моєму серці назавж-
ди. І не тільки в моєму.   

Тисячі запорожців несли в цей день 
до облдержадміністрації квіти, 
свічки, лампадки. Хтось молився, 
хтось плакав, хтось просто стояв 
і мовчки віддавав останню дани-
ну цим людям. Була панихида, 
виступи людей. Малювали на 
обличчях українську символіку, 
в один голос скандували гасла. 
 Серед натовпу стояла 
бабуся років 80-ти. Спираю-
чись на милиці, вона тримала 
в руках власноруч зв’язаний з 
жовто-синіх ниток прапорець. 
Хотілося підійти і вклонити-
ся їй. У мене вона виклика-
ла ще більшу гордість за свій 
народ, країну. Я українка! Ти 
українець! Ми українці!
 Мене звуть Настя. 
Мені 13 років. Я звичайна 
дівчинка, тінейджер, і, зви-
чайно, мене цікавить те, що і 
моїх ровесників у всьому світі. 
Музика, танці, комп’ютер, 
кіно... Загалом, як і всіх. Але біда, 

яка трапилася з нашою країною, 
змусила мене  подорослішати. 
Відразу і назавжди.

Автор матеріалу та   фотографій: 
Анастасія Вербовецька, 8 клас
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Зв’язані єдністю, безсмертною пам’яттю!
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 Понад 120 учнів з 25 позашкільних 
та шкільних закладів Запорізької та 
Дніпропетровської областей об’єднала зимова 
спартакіада у Центрі «Грані». Учасники виборюва-
ли першість у різноманітних напрямках, таких як 
автомоделювання, авіамоделювання, інформаційні 
технології, фотоаматорство та радіозв’язок.
 
 
 Автомоделісти продемонстрували свою 
майстерність в запуску 8-ми груп трасових моделей, 
сконструйованих та виготовлених в гуртках авто-
моделювання. Незвичайним виявилось те, що серед 
учасників була дівчина. Її ім’я – Аня Тамілова, вона 
з міста Нікополя Дніпропетровської області. Авто-
моделюванням дівчина займається 2 роки. Для зма-
гань учасниця сконструювала дві копії швидкісних 
сідельних тягачів у різних масштабах. На питання, 
чому вона займається цією справою, вона відповіла, що 
автомоделювання – дуже цікава та захоплююча справа. 
 Перше місце за результатами конкур-
су посіла команда Центру дитячої та юнацької 
творчості Шевченківського району м. Запоріжжя. 

Талановиті Забродський Едуард, Нільга Кирило, 
Дорофеєв Віталій, Васильєв Андрій вибороли 
найбільшу кількість медалей у змаганні.
 
  
 В конкурсі з авіамоделювання учасни-
ки змагалися в 6-ти групах кімнатних моделей-
планерів, які були зроблені з бальзи. За словами 
Андрія Діденка, учасника команди «Грані», найтяж-
чим в конкурсі виявилося керування літаком, адже 
він легкий і його можна зламати без особливих зу-
силь. Конкурс пройшов в атмосфері напруженої бо-
ротьби. Переможцем стала команда Центру дитячої 
та  юнацької творчості  Шевченківського  району  

м. Запоріжжя.  
Найкращими се-
ред учасників 
були: Клоч-
ков Олександр, 
Олійник Богдан, 
Андрій Діденко,  
Щогла Данило, 
Вітько Юрій, Коз-
лов Максим, Філь 
Данило. 
 
 
 Юних фотографів можна було побачити на 
змаганнях з авіа- та автомоделювання. Вони за-
ймалися репортажною зйомкою. Фотолюбителі 
виглядали дуже заклопотаними, бо намагалися 
зловити найцікавіші та найдинамічніші момен-
ти. І це в них вийшло! В конкурсі з фотоаматор-
ства перемогла команда, що представляла Центр 
«Грані» м. Запоріжжя. Вітаємо Мерлича Марка та 
Толмачову Вікторію з перемогою. 

 Любителі програмування, Web-дизайну, 
програм пакету Office з’їхалися зі всієї області, 
щоб позмагатися в конкурсі з інформаційних 
технологій. А першість вибороти вдалося команді 
станції юних техніків м. Запоріжжя. Найкращим 
у номінації «Програмування» був Сєнік Мак-
сим, у номінації «WEB-дизайн» перше місце посів 
Картінін Дмитро, а Буренко Світлана виявилася 
найкращою в номінації «Office».
 Після довгої перерви в понад 15 років свою 
роботу відновив конкурс з радіозв’язку. Провели 
його на «місцях» – на базах гуртків радіозв’язку 
Запорізької області. Брали участь шкільні 
колективні радіостанції з с. Біленьке Запорізького 
району, смт. Михайлівки, смт. Чернігівки. За резуль-
татами перше місце зайняла команда філії «Грані» 
на базі Михайлівської ЗОШ №2 з професійним 
навчанням. Найкращих результатів досягла Зу-
бова Євгенія, встановивши найбільшу кількість 
зв’язків між аматорськими радіостанціями.
 Спартакіада пройшла в позитивній 
атмосфері. Щиро вітаємо усіх переможців зма-
гань. А тим, хто нічого не заробив, бажаємо не 
засмучуватись, вдосконалювати свої вміння та 
брати участь у наступних конкурсах!

Анастасія Вербовецька, 8 клас

 Юні учасники до 16 років, серед яких 
учні шкіл, училищ, вихованці позашкільних  
закладів, члени творчих підліткових і молодіжних 
організацій, представили на виставку близько 1500 
робіт різних напрямів: м’які іграшки, вишивки, 
аплікації, вироби із різноманітних матеріалів.  
 Діти  дуже постаралися. Кожна робота 
була сповнена теплотою і душевністю. Своїм ся-
ючим поглядом нашу увагу привернула іграшка 
під назвою «Інопланетянин Лік-кро», виконана в 
техніці сухого валяння Панченко Альоною з Цен-
тру естетичного виховання Хортицького району. 
 Найбільша кількість робіт серед всіх напрямків 
– дитячі малюнки. Вперше на конкурс-виставку діти 
представили моделі роботів «Lego Mindstorms». 
 Більше про сам конкурс нам розповіла Тюко-
ва Людмила Михайлівна – методист Центру «Грані».
 – Скажіть будь ласка, з якого року проводиться 
виставка «Космічні фантазії» в Центрі «Грані»?
-З 1999 року.
– Чим ця виставка відрізняється від попередніх? 
- В порівнянні з попереднім роком, кількість робіт 
та їх складність збільшилися. В 2013 р. було нада-
но 1300 робіт. В цьому році дуже багато малюнків, 
виробів з різноманітних матеріалів, старих фле-
шок, зламаних телефонів та ін. предметів.
– Які заклади Запорізької області були 
найактивніші?
- Найбільшу кількість робіт представили: 
Малобілозерська спеціалізована естетична 
школа-інтернат «Дивосвіт» (35 робіт), Центр 
дитячої та юнацької творчості  м. Бердянська 
(31 робота), Чернігівська школа ім. А.Темника 
(30 робіт), Центр «Грані» (31 робота).
 Усі роботи, які ми побачили на виставці, 
випромінюють неймовірну жагу дітей до 
творчості. Кожен з учасників проявив свої 
незвичайні можливості.  Проведення цього кон-
курсу допомагає розвивати творчі здібності у 
дітей, зацікавлювати їх в дослідженнях Космосу.

Космічні 
простори 
захоплено

З «Книги відгуків та пропозицій» на виставці:
 «Від виставки отримали неймовірні враження. Спо-
добалась техніка виконання з брусових матеріалів. 
Молодці! Дітям творчого натхнення!» – Зайченко О. 
В. і Гаськова С. В. зі Станції юних техніків м. Запоріжжя.

 «Каждый год люблю посещать выставку «Космические 
фантазии» с воспитанниками. Берем для себя новые 
идеи, вдохновение, на некоторое время перемещаемся в 
разносторонний и креативний космос. Желаем расши-
рения территорий выставки, больше посетителей» - 
руководитель кружка ЦДЮТ г. Энергодара.

Бери приклад з успішних

 У студії «Грані» 16 січня про-
ходило чергове заняття з журналістики. Ми 
зацікавлено переглядали новини місцевих га-
зет. Одна з учениць несподівано для усіх інших 
дістала з рюкзака пластилін і запропонувала 
щось зліпити. В розмові з’ясувалося, що вона 
захоплюється ліпленням і не проти залучити нас 
до свого хобі. Трохи поміркувавши ми вирішили 
зліпити карту України. Євгенія розкрила коробку  
пластиліну і раптом запахло дитинством... 
 Увесь гурток «поринув» в роботу.  В ході 

створення картини та її складових, виникало бага-
то смішних, веселих, а також сумних асоціацій. 
 Нестача білого пластиліну символізувала 
дефіцит снігу в 2014 році. При конструюванні 
воза виникла проблема: він не їздив. А дорога, 
що проходила з північного сходу на захід країни, 
співпадала з реальним станом доріг в Україні. 
Безліч емоцій можна було побачити на обличчях 
учнів. Проте, усіх переповнював гарний настрій 
від досягнутого результату. 

Данило Гергець, 8 клас

Асоціації 
з Україною, 

або чого ніяк 
не чекаєш 
на занятті

У Запорізькому обласному центрі науково 
–технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» пройшла щорічна обласна вистав-
ка дитячих робіт, присвячених Всесвіту і 

космічним просторам «Космічні фантазії» 

Автори: Продан Світлана, 7 клас 
Євгенія Литвинова, 8 клас

Світлана Продан на виставці «Космічні фантазії»

Змагання з автомоделювання

Автомоделісти

Авіамоделісти

Фотографи

Інформаційні технологи

створюють
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дізнаються

 Якщо людина не знає  свого минулого - 
вона не варта свого майбутнього. 
Вчителька історії в моїй школі 23 грудня про-
вела виховний захід. Вона нам розповіла про 
перших князів Київської русі. Ми з класом по-
чули про багато відомих правителів  Києва, з 
яких більш за все мене вразила княгиня Оль-
га. Чому? Тому що вона була перша княгиня, а 
також зуміла правити великою державою. 
 У мене жінка асоціюється з 
беззахисністю,  м’яким характером, але ніяк 
не з жорстокістю, рішучістю, мужністю, 
сміливістю, хитрістю. Тільки уявіть, повісили 
її чоловіка, на руках –  маленький син,  на її 
плечі звалився важкий тягар відповідальності 
за свій народ.  І як вона дала відсіч древлянам  
за смерть свого чоловіка! Всі роки правління 
(945 – 962 рр.) не думала про себе, а, в пер-
шу чергу, думала про народ.  Ольга дуже 
відповідально відносилася до своїх державних  
обов’язків, та рішучо приймала всі урядові 
рішення:  встановила систему «погостів» – 
центрів торгівлі та обміну, в яких більш впо-
рядковано відбувався збір податей, а також 
«уроки» –  своєрідну  міру данини.
 Мені би дуже хотілось, щоб в наш час 
були б такі мудрі та справедливі правителі, 
як Ольга. А зараз багато політиків, але немає 
єдиного щоб об’єднував державу та піклувався 
про свій народ.

Продан Світлана 7 клас

Мої висновки 
з виховного заходу

19 лютого під час лекції на честь 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка в 
обласній бібліотеці «Юний читач», я по-
знайомилася з талановитою дівчиною.  
 Ліза Шматок – учениця ліцею №62, 
зіграла на бандурі та заспівала народні пісні 
«Галичанка» та «Івана Купала» перед учня-
ми восьмих класів гімназії №50. Вона зуміла 
нас познайомити ближче з життям Тараса 
Шевченка, ніж всі попередні вчительські 
розповіді. Під час виконання пісень, зда-
валося, що співає доросла та досвідчена 
співачка. А дівчині усього 14 років! 
 На моє запитання чому вона 
вирішила грати на такому незвичайному 
інструменті, дівчина відповіла, що банду-
ра поєднує сучасне покоління з минулим, 
адже під її звуки виросли наші предки. 
В розповіді з’ясувалося, що Ліза також 
вміє грати на гітарі, фортепіано та встиг-
ла дати виступи у Дніпропетровську та 
Запоріжжі. Своє майбутнє дівчина хоче 
зв’язати із журналістикою. Після розмови 
з Лізою, я відчула потяг до народної куль-
тури, за що їй безмежно вдячна.

Анастасія Вербовецька, 8 клас

 У листопаді 2013 р. в моїй школі № 106 
зі старих шкільних парт сконструювали тенісні 
столи. За кілька місяців гри в теніс я помітила, 
що проводити перерви стало веселіше.  Можна 
подружитися з хлопцями з інших класів та й самій 
вести спортивний спосіб життя, адже вдома за 
домашніми завданнями на це не вистачає часу. 

 Учням з інших класів школи гра в теніс 
теж сподобалося. Старшокласники стали при-
носити з дому тенісні ракетки. Найчастіше гра-
ють учні дев’ятих класів. У школі стало набага-
то цікавіше проводити перерви, а все завдяки 
тому, що встановили тенісні столи.
   Катерина Міголева, 6 клас

 Ура! П’ятниця чотирнад-
цяте. А що у цьому особливого? 
Ну п’ятниця, ну чотирнадцяте. 
Ну то й що? Так чотирнадцяте ж 
лютого! Навіть повітря стало пах-
нути по-особливому. Як? Смачно, 
солодко. Купідончики у цей день 
особливо активізувалися. І з само-
го ранку роботи їм додалося. Так-
так, саме роботи. А ви думаєте 
легко цілити, а головне потрапити 
у саме серце? Поселити в ньому 
любов - це їх головне завдання.
 Ранок, дорога, школа. А в 
школі теж дух романтизму витав у 
повітрі. Пошта не встигала переда-
вати валентинки. Ах, які вони різні: 

маленькі, великі, з позолотою, з 
вензелями. І всі говорять про любов 
(і це, чорт забирай, так приємно). 
Вся школа, ніби «маленький рай». 
Хто цього дня думав про навчання? 
Навіть вчителі були трохи поблаж-
ливими. А після третього уроку по-
чалося щось неймовірне. Другий 
поверх захопили справжні любителі 
драйву. Танцювальний флешмоб 
репетирували довго і вперто. На-
магалися танцювати синхронно, по-
трапляти у такт. Та так сподобалося, 
що танцювали два рази. Всі знімали 
на мобільні телефони. Сподобалося 
і танцюючим, і глядачам. Аплодува-
ли! І заряджені музикою, танцями, не 

помічаючи «труднощів» навчання, 
ми почали дарувати різнокольорові 
маленькі сердечка. Жовті, червоні, 
сині, зелені, золотисті валентинки 
роздавали всім, хто зустрічався на 
шляху. Реакція була різна. Одні гово-
рили «Дякую!», інші - «А навіщо?», 
треті - «А за що?». Але ніхто не 
відмовився! А значить, купідончики 
роботу свою виконали.   
            «Любов врятує світ!» І День усіх 
закоханих доводить це багато років. 
Він робить нас кращими, добрішими, 
справжніми романтиками, наштовхує 
на щось божевільне і наповнює наші 
серця любов’ю!
        Анастасія Вербовецька, 8 клас

В очікуванні дива

О   соблива атмосфера святково-
го тепла і затишку панувала 

14 січня у Запорізькому Обласному 
Центрі Молоді. Центр в колі друзів 
відсвяткував новорічні свята за 
переглядом цікавого спектаклю, під 
звуки новорічних пісень.  
 Виступ почався зі співу 
щедрівок, які традиційно виконують-
ся на Старий Новий рік. Симпатичні 
дівчата, одягнені в українські народні 
костюми, з особливим запалом 
заспівали куплети. Свято продовжи-
лося разом з різдвяною казкою «Вечо-
ри на хуторі поблизу Диканьки», яку 
підготували Центр Молоді спільно з 
Art Centre «Talant». Чудові юні акто-
ри показали глядачам веселу сценку 
за мотивами однойменної повісті М.В. 
Гоголя.  Красуня Оксана, забавний Ва-
кула,  підступний чорт і багато інших 

змусили посміхатися всіх без винятку.
 Вистава була всього лише по-
чатком. Далі в залі заграла чарівна му-
зика - на сцену вийшла запорізька поп-
рок група «Endless imes»! Талановита 
вокалістка під акомпонемент гітари і 
сопілки заспівала колядки та щедрівки. 
А підспівувала їм наймолодша глядач-
ка, яку не могли не запросити на сцену. 
 Наступними на черзі були 
прекрасні сестри Лера і Аня Ли-
щенко з групи «2/3». Вони заспівали 
кілька каверів всіма улюблених 
пісень, тому весь зал з особливим 
запалом підспівував їм. Святковий 
концерт уже підходив до кінця, але 
група «Endless Times» продовжила 
задоволення глядачів. Музиканти 
виконали на біс кілька своїх творів, 
а також познайомили з новою 
піснею «Зеркала».

 

Свято залишило по собі особливий  
післясмак новорічного тепла, затиш-
ку і радості. Ніхто не залишився в 
поганому настрої! Ми сподіваємося, 
що в майбутньому свята у Центрі  
Молоді ще не раз порадують нас.

Лобода Тетяна, студентка Донець-
кого державного університету

Несподіване 
знайомство як по-
штовх до пізнання 
народної культури 

«Ревчук, чтобы на перемене пересадил свою попу к Алешиной!»
«Юля, у нас  что, школа для глухонемых?!  Читай вслух»
«Кто тут дятлом работает… Рома?» 
«Мрак! Елизавета  решает задачу номер 238…»
«Катечка, барсик ты мой тупоголовый, ты  читать умеешь, или ты ду-
маешь, что  я все номера  задач наизусть знаю?»

Занотовано Євгенією Литвиновою з  8 класу

Вчительські перли

Затишок  Старого року

«Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

Як урізномітнити 
шкільну перерву



4

Ти – журналіст, ти – батько правди!

Золоте правило моралі, 
яке воно в наш час?

 Свобода слова. Що означає 
ця фраза? Адже кожне слово мож-
на вимовити без заборон закону. 
Та просто вимовити не означає 
бути  почутим іншими.  
 Якщо ж ти журналіст – 
прийдеться тобі тримати язика 
за зубами і перо у кишені. Тобі 
просто не дадуть вільно говорити 
й писати правду. Цього не допу-
стять ті, для кого правда є небез-
печною – наша владна верхівка. 
 Ця сама верхівка ділиться 
на два типи: законна та злочинна, 
хоча останнім часом ці дві гілки 
почали переплітатись так, що їхні 
дії змішуються між собою, і на-
вряд чи ти зможеш розпізнати де 
яка.  Для їхніх фінансів, бізнесу, 
репутації, іноді й для життя смер-
тельно небезпечна будь-яке ви-
криття їх справжнього єства. 
 Ти – журналіст, це вже до-
бре, але нас не багато. Ти – гарний 
журналіст, це ще краще, таких ша-
нують і бережуть, як зіницю ока. 
Якщо ти чесний журналіст - в тебе 
великі проблеми, починаючи з 

цього часу. Готуйся до того, що 
твоє вільне слово і право на ньо-
го не хвилюють тих, кого закон 
не хвилює зовсім. Тобі будуть за-
важати, заперечувати, погрожу-
вати… хоча ти вже й сам знаєш, 
що на тебе чекає. Що ж робити?
 Не боятись. Ти насправді 
четверта влада в країні. Якщо ти 
чесний, то за тобою буде й прав-
да, а отже народ. Завжди знай-
дуться ті, хто тобі допоможе, на 
щастя, не всім всеодно.
 Не здаватись. Багато 
журналістів злякались погроз лю-
дей, яким вони небезпечні. Слово 
цих працівників пера зіпсоване, 
шкідливе, мертве. Воно змінює 
саму суть правди, викривляю-
чи її так, що через декілька років 
історію ми вже не впізнаємо. Не 
здавайся, і істина переможе.
 Боротись. Тих, хто не чи-
нить спротив, ламають першими. 
Одні надають перевагу грошам, інші 
власній впевненості в безпеці свого 
життя. Та гроші мають властивість 
закінчуватись, а життя трива-

ти вічно всеодно не буде. Кінець 
кінцем, скільки є прикладів бідних 
та коротких життів справжніх 
геніїв свого часу. Борись, бийся за 
правду, і ти переможеш.
 Ти справжній журналіст, 
ти маєш буди чесним. Чесність 
породжує честь. Честь породжує 
духовну силу. Сила духу породжує 
свободу. Крізь твою чесність ти 
народиш нове, вільне слово. Ти 
не один. Ми всі боремося і маємо 
боротись далі, за кожен клаптик 
правди, за свободу й життя. І тоді 
свобода слова перестане бути лише 
написом в нашій Конституції.
 Даниїл Богомолов,  11 клас

 1 . Стався ввічливо і толерантно 
до всіх оточуючих. Поважай чужу думку.
 Відносини в соціумі - один з пер-
ших показників того, що в країні все до-
бре. Так само варто згадати про те, що 
спілкування і поведінка - одні з голов-
них складових менталітету.
 2.  Викидай сміття тільки в 
спеціально відведені для цього місця.
 Немає таких місць поблизу? По-
клади в кишеню, викинеш пізніше. Але 
не варто смітити, мов порося, на ву-
лицях країни, яку ти любиш. Чистота 
навкруги - перша ознака благоустрою 
країни, так що не створюй навколо 
себе звалище.
 3 . Розвивайся сам, і світ навко-
ло тебе теж буде розвиватися.
 Знайди собі мету і маленькими 
кроками йди до неї. Вчися, здобувай нові 
навички в улюбленій справі  - тоді успіх 
не змусить себе чекати. Якщо кожна лю-
дина візьме себе в руки і почне розвива-
ти свою особистість, то в країні покра-
щиться якість життя. Поміркуй над цим.
 4. Поважай свою історію, якою 
би поганою вона не здавалася.
 Що було, те пройшло. На на-
шому минулому, на його досвіді 
будується теперішнє, так що не варто 
викорінювати його. Потрібно зробити 
висновки і жити далі, не повторюючи 
помилок. Це стосується і глобальної 
всесвітньої історії, і невеликої історії 
твого життя.

Лобода Тетяна, студентка 
Донецького державного університету

розуміють

 Більшість з нас 
хоче жити в культурному 
суспільстві. Але не багато 
помічають, як вони самі себе 
ведуть у ньому. Культурне 
товариство починається з 
поведінки кожного з нас: 
не плювати в ліфті або на 
вулиці, не грубіянити оточу-
ючим, не смітити, поступа-
тися місцем у громадському 
транспорті. А найголовніше пова-
жати свого ближнього!
 Побувавши у закладі швид-
кого харчування McDonald’s, я 
зіткнулася з хамством одного з 
відвідувачів. А справа була ось в 
чому. До нашого з подругою столи-
ку підсіли двоє чоловіків. У момент, 
коли я відвернулася, на мій розніс 
раптово полетів пакетик з-під со-
усу. Я не надала цьому  особливого 
значення. Але це повторилося вдру-
ге. На мій розніс знову прилетів 
якийсь папір. Побачивши, що це 
робить чоловік, який сидить поруч, 
я зробила йому зауваження, на яке 
він відповів: «У меня же чистенько, 
зачем портить красоту?» Я перебу-
вала в глибокому подиві... Звідки 
береться така невихованість і непо-
вага до оточуючих? Як правильно 
реагувати на хамську поведінку?
 Думаю, кожен з вас хоча 
б раз у житті зіштовхувався з 
подібним хамством. Чи на вулиці, 
чи у громадському транспорті, або 
в магазині... Згадайте! Наприклад, 
коли вас штовхнули і не вибачилися 

при цьому. Як на мене, така  
поведінка може бути тільки у людей 
з низьким рівнем вихованості 
та розмитими гранями моралі.
 У словнику поняття «хам-
ство» пояснюється, як емоційна, 
агресивна дія, сконцентрована на 
приниженні гідності особистості, 
або порушенні загальноприйнятих 
правил. Синонімами даного слова є: 
безпардонність, неввічливість, на-
хабство, грубість і т.д.
 Мій шкільний психолог 
Ткаченко Ольга Павлівна так про-
коментувала цей інцидент:
- Якщо брати до уваги дитину, то в 
зміст цього поняття «хамство» вхо-
дить грубість або прояв будь-якої 
агресії – фізичної чи моральної. 
Вона може бути спрямована на 
однолітків, дорослих на вулиці, 
навіть вдома на батьків. Дитина 
може і обзиватися, і штовхатися. 
Свого роду – це, найчастіше, маска 
дуже вразливих людей. Коли люди-
на не знає, як себе захистити, вона 
використовує цю маску. Але, якщо 

взнати її ближче, «відкрити» її душу, 
то може виявитися, що в ній дуже 
глибокі душевні рани.  Що це «не-
долюблена» в дитинстві або скрив-
джена в садочку маленька людина. 
Надмірно опікувана дитина може 
теж вирости хамом, тому що вона 
не цінує цієї турботи.
- Чи можна запобігти розвитку 
хамських схильностей у дитини?
- Можна, якщо знати причину такої 
поведінки. Насамперед, дитина не 
повинна уподібнюватися хамській 
поведінці дорослих, а дорослі, в 
свою чергу, не повинні подавати та-
кий приклад. Також така поведінка 
може спостерігатися, коли дити-
на починає спілкуватися зі своїми 
однолітками, які є для неї взірцем 
для наслідування. Якщо буде відома 
причина, то ми будемо на півдорозі 
до вирішення проблеми.
- А як слід було би правильно пра-
вильно відреагувати у тій ситуації?
- Ну, на Вашому місці я б зробила 
йому зауваження типу: «Навіщо ви 
це робите?» Якби він мені відповів 
таким чином, як він відповів Вам, 
то я б зібрала все сміття, яке було 
на моєму розносі, викинула в кон-
тейнер, сіла б назад і продовжила 
спілкування.
 «Гарне виховання  
найнадійніше за все захищає лю-
дину від тих, хто погано вихова-
ний» - такий висновок я зробила 
після випадку  в McDonald’s  та 
розмови з психологом.
        Анастасія Вербовецька, 8 клас

 Вважаєш себе патріотом? 
Скрізь і всюди доводиш, що 
поважаєш свою Батьківщину? 
Відстоюєш права нашої країни? А чи 
ти виконуєш ці маленькі пунктики? 
Адже з малого завжди починається 
велике. Сподіваємося, що прочи-
тавши цей список, ти будеш притри-
муватись його, і ми разом з тобою 
піднімемо рівень нашої України.

Лайфхак. 
Як поважати 
свою країну?
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Запоріжжя, 
якого більше немає

Євгенія Литвинова, 8 клас

Привіт, я — 
кінотеатр імені Шевченка. 

Проте це в минулому... 
Зараз я - Свято-Андріївський 

кафедральний собор.

Привіт, я — 
пам’ятник Леніну перед заліз-

ничним вокзалом «Запоріж-
жя-2». Мене більше немає.

Привіт, я — пологовий будинок 
№2 на вулиці Богдана Хмель-

ницького. Мене більше немає. 
Народжуваність впала, 

проте зросли інші показники. 
Тепер я - Обласний центр профі-
лактики та боротьби зі СНІДом.

Привіт, а ми — трамвайні 
рейки на проспекті Леніна. 

Нас більше немає… 
Ну, і слава меру Поляку!
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- Олексію, хотілося б 
розібрати кожне твоє 
захоплення більш 
детально. Почнемо з 
подорожей. Як давно 

ти подорожуєш? Років з чотирнадцяти 
зацікавився землею, на якій живу, її історією. 
І для того, щоб у це вникнути, знадобилося, 
відповідно, побувати в багатьох місцях, 
побачити все це наживо, розібратись і в історії, 
і природі свого краю. З тих пір і подорожую, в 
основному, по Запорізькій області.
- А які місця Запорізького краю ти 
відвідував? В першу чергу, острів Хортицю, 
який є скарбом, як історії, так і природи 
Запорізького краю. Також досліджую правий 
берег Запоріжжя, місця, які відносяться до 
історії нашого міста � колишні колонії �ено� � колишні колонії �ено�колишні колонії �ено� �ено�ено�
нітів, які зараз стали або частиною міста, або 
доволі великими поселеннями за його межею.
- Поза Запоріжжям де мандрував? В 
Асканії�Новій, у Криму. Ну, так, щоб просто 
місто побачити: в Дніпропетровську, Одесі. 

- Острів Хортиця – основна гордість 
Запорожжя. Яке твоє ставлення до неї? 
По�перше, це особлива земля з особливою 
енергетикою, яка зберігає в собі таємниці 
минулого і те, що наші нащадки залишили для 
нас. В першу чергу � позитивну енергетику. 
І окрім того, що на ній достатньо багато 
історичних подій сталось, це ще й унікальна 
земля. З точки зору збереження природи � це 
заповідник, в якому живе дуже багато рідких 
видів тварин. На ній ростуть рослини, які в 
багатьох місцях майже не зустрічаються. Тому 
Хортиця � особливе місце і його потрібно 
берегти. В першу чергу, його треба зберегти 
для нащадків. І перетворити з того виду, в 
якому він є зараз на кращий. 
- В тебе є улюблене місце на Хортиці? 
Весь острів � це скупчення улюблених місць. 
Їх дуже багато, більше сотні у мене. Тому, 
в залежності від мого стану, місце можна 
обрати абсолютно різне. Починаючи від 
якоїсь доріжки поблизу автотраси, закін�, закін�
чуючи глибоким куточком плавнів, куди не 
дістатися навіть на човні.  
 

- Я знаю, що ти фотографуєш Хортицю. 
Як давно ти займаєшся фотографією? 
З 2006 року. Знімаю острів Хортицю, 
наше місто, природу Запорізького краю. Я 
намагаюсь залишити спогади у фотографіях 
про ці місця, енергетику. Фотографій вже 
багато. �ені вдалося відкрити свій сайт 
«zphoto.zp.ua», на якому зібрані найкращі 
фото. Зйомку продовжую завжди, навіть 
зараз, коли зима, сильний мороз. Завжди є 
місця, які хочеться зафіксувати.
- А фотографії – це твоє хобі чи ти 
заробляєш на цьому? Це хобі. Заробітку я 
з цього не вилучав ніколи. Ну, в принципі, 
з пейзажних фотографій особливого 
заробітку не зробиш, це більше для душі, 
для себе та для того, щоб поділитись своїм 
баченням світу. 

- Наскільки я знаю, ти ще й створив 
електронну карту Хортиці. Розкажи про це 
докладніше. 

Хортиця Фотографія

	 Населення	 Запоріжжя	 вже	 майже	 досягло	
мільйона	жителів.	Вдень	місто	шумить	тисячами	
однакових	 голосів.	 З	 цього	 монотонного	 співу	
важко	 виділити	 когось	 одного.	 Але	 ж	 у	 кожного	
з	нас	особливий	голос,	 і	не	лише	він.	Кожен	з	нас	–	
самостійна	особистість	зі	своїм	життям,	роботою,	
хобі	та	захопленнями.	Зі	своїм	особливим	талантом.

	 До	редакції	«Грані»	завітав	Олексій	Толмачов-		
мандрівник,	 фотограф,	 діджей,	 майстер	 з	
виготовлення	флейт.	І	він	з	радістю	відповів	на	всі	
наші	запитання.

Електронна карта

Подорожі

     Хобі   як

Інтерв’ю з Олексієм Толмачовим (зліва)
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Я створив великий проект, який присвячений 
острову Хортиця та включає в себе карту 
заповідника. На ній описані пам’ятки, 
дуже докладно описується світ природи, 
інфраструктура заповідника: як дібратися, 
де зупинитись. Інформація для приїжджих 
та для місцевих жителів. Основна частина 
цього проекту � інтерактивна карта, на якій 
відмічені пам’ятки острова. Це карта працює 
на сайті ��������.��.���, а також була створе� ��������.��.���, а також була створе��, а також була створе�, а також була створе�
на мною для мобільних пристроїв на плат�
формі And���d. Карту можна використовува�
ти у якості туристичного навігатора, який не 
тільки покаже, де ви знаходитись, але також 
розповість про місце, яке ви бачите перед 
собою. Ось такий проект.

-Зараз Хортиця – не настільки чиста, 
якою була раніше. Яке твоє відношення 
до цього. Я вважаю, що треба поважати 
землю, на якій ми живемо. Якщо вже ми 
відпочиваємо на території заповідника, 
потрібно зберігати природу та не засмічувати 
її, не дозволяти виникати пожежам, не 
заважати жити тваринам, які там мешкають 
і не допускати їх вимирання. Я вважаю, що, 
в першу чергу, потрібно вести пропаганду 
чистоти нашої природи � не тільки острова 
Хортиці, а й нашого міста, і взагалі землі, 
на якій ми живемо. Починаючи від нашого 
двору і закінчуючи всією нашою країною. Я 
вважаю, що необхідно для початку бороти�

ся з причинами, а потім  з наслідками. Але, 
якщо вже ми маємо справу з наслідками, то 
зараз влаштовують суботники. Проводилися 
вони восени, я думаю, будуть і навесні. В цей 
час люди прибирають територію, після чого 
вона залишається чистою досить тривалий 
час. Тоді знижується ймовірність того, що її 
знову почнуть засмічувати. Оскільки там вже 
не настільки брудно, це спонукає людей не 
кидати сміття туди знову. Також зараз досить 
активно проводиться підкормка птахів на 
острові, оскільки зараз холодно і птахи 
потребують додаткових джерел їжі. Коли 
холоди пройдуть, знову будуть суботники і 
моє прохання � берегти природу, пропагувати 
цю позицію серед всіх своїх друзів, знайомих. 
Не дозволяти їм кривдити природу, робити 
світ навколо себе краще усіма способами.

- Ти також майстер-
флейтист. Розкажи 
детальніше, які флейти виготовляєш? 
Почалося це в 2006 році, коли я зацікавився, 
як з бамбука виготовити звичайний свисток. 
В підсумку, вийшов не свисток, а дуже 
проста флейта. Це був шматочок трубки, з 
якої я �дістав� звук, що мене дуже здивувало. 
Потім я почав отримувати в цьому якийсь 
досвід, намагався зробити ще краще і краще. 
Виготовляв спочатку все з водопровідних 
труб, оскільки бамбук дорогий і на 
ньому складно тренуватися. Десь півтора 
роки я займався тим, що напрацьовував 
технічний досвід без всякої художності. 
Коли досяг високої технічної якості, став 
їх робити вже з бамбука. Працював над 
тим, щоб це не тільки добре звучало, але 
й красиво виглядало. З тих пір я зайнявся 
вже виготовленням цих інструментів на 
замовлення. Це етнічні флейти народів світу. 
У мене кілька видів, які я вмію виготовляти 
і на яких вмію грати, починаючи від флейт 

південно� і північноамериканських індіанців 
до корінних народів Індії, Китаю, Японії.
- А ти продаєш свої флейти? Так, на ринку 
країн СНД. Це, в першу чергу, Україна і 
Росія, десь 50 на 50.

- Ти ще й музику пишеш? В деякому роді 
так. Це хобі, яким я займаюся у себе вдома, 
оскільки є технічна можливість, дорога 
техніка і гарна звукоізоляція приміщення. Це 
дозволило фактично зробити у себе вдома 
невеликий клуб. Цим я захоплююся вже три 
роки, зараз час від часу займаюся просто для 
задоволення, для себе.
- Крім перерахованих захоплень, ти 
ще чимось займаєшся? Я захоплююся 
астрономією, залізничним транспортом, 
енергетикою. Наприклад, якщо взяти 
електроенергетику, то минулого року я склав 
карту високовольтних мереж Запоріжжя. Для 
цього мені знадобилося обійти все місто, за�, за�
писати номери ліній, записати напрямок. Це 
теж я роблю для себе і це те, чим захоплююсь 
досить давно. Хобі багато, бо я вважаю, 
що час потрібно проводити з користю і 
задоволенням, як для себе, так і для інших 
людей. Тому завжди знаходжу чим зайнятися.
- Яка в тебе освіта? - Технічна.
- Скажи, як людина з технічною освітою має 
стільки не технічних хобі? Як це все можна 
поєднувати, це ж стільки часу потрібно?!  
Якщо займаєшся чимось одним, то все 
одно, це рано чи пізно набридне. Захочеться 
переключитися на щось інше, і тоді можна 
взятися за протилежне захоплення. Це виручає 
тоді, коли, здавалося б, вичерпано все. 
Дякую,	Олексію	за	інтерв’ю	та	поради.	Ти	
надихнув	на	нові	захоплення.	

Автор:	Даниїл	Богомолов,	11	клас
фото:	Олексій	Толмачов

Флейти

Музика

фрагмент електронної карти Хортиці

cтиль життя
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оповідають

ЄВРОПА 
без кордонів

РЕДКОЛЕГІЯ

 Цією притчею я хотів показати, в чому різниця між вільним 
доступом в інші країни і обмеженнями, що накладаються урядом 
тієї чи іншої держави. Дуже багато людей в наш час, вирішивши 
виїхати за кордон на відпочинок, або ж на роботу і проживан-
ня, стикаються з проблемою отримання закордонного паспорта 
і візи. Погодьтеся, набагато легше буде всім, якщо знімуть ці об-
меження. Я розумію, що в основному вони зроблені для безпеки 
країни та її жителів, але, пошукавши рішення  уважніше, ми змо-
жемо знайти більш прийнятний вихід із ситуації. Та й тим більше, 
звичайним людям, думаю, немає діла до ліній на карті, які дуже 
мінливі і непостійні.  Хіба бажання наших правителів повинні 
бути для нас забороною? Погодьтеся, безглуздо звучить, що ми не 
можемо відвідати інші куточки світу лише тому, що наші лідери 
не можуть між собою домовитися. Від початку на нашій матінці 
- Землі не було ніяких заборон на переміщення, і ми повинні 
відстоювати право, дане нам з самої нашої появи. 
 В далекій країні в маленькому селі жив один молодий хло-
пець. І була у нього мрія - відвідати найпрекрасніші країни далекої 
Європи. Зібрав він свої нечисленні пожитки, їжі трохи взяв із комо-
ри, зав’язав все у вузлик, закинув його собі на спину і вирушив у подорож.
 Довго йшов він. Насилу підіймався на найвищі гори, йшов без води 
по безкрайніх пустелях, переходив вбрід річки, перепливав на плоту озера.
 Навіть океан, який розкинувся перед його поглядом до самого 
обрію, не зупинив нашого подорожнього. Витратив мандрівник кілька 
тижнів, але своїми руками та інструментами, які ніс із собою, побудував  
він корабель. Невеликий за розмірами, але міцний. Адже подорожній 
будував його не просто так, а вкладав у нього свою душу. А вітрило ко-
раблю пошив він із вузлика свого і ганчірок, що знайшов на березі.
 Поплив він на цьому кораблі через безкрайній і бездонний 
океан. Багато перешкод  здолав він. Ні бурі, ні грози не змогли зупи-
нити його. Через тижні доплив він до землі раніше йому невідомої. 
Прийшов він в найближче місто і поцікавився, куди він потрапив. 
Торговець з галасливого базару сказав йому, що він на околицях 

країни України, біля Європи. Подорожнього вразили 
жителі цього міста. Мовчазні, похмурі, ходили вони 
по вулицях з сірими обличчями, і не видно було на 
них радості.
 Тоді подорожній купив на останні гроші їжі і 
пиття, і вирушив у дорогу країною. І всюди бачив 
він сумних людей. Підійшов він до кордону і побаче-
не його вразило. Там де закінчувалася Україна, інші 
землі були відсічені від неї довгим колючим парка-
ном. У довжелезному паркані траплялися ворота, 
біля яких стояли солдати, і пропускали людей лише 

за якимись папірцями, невідомими подорожньому. А тих, хто на-
магався обдурити солдатів або перебратися через паркан - ловили і 
відправляли до в’язниці, що стояла неподалік. 
Тоді підійшов подорожній до одного з солдатів, і запитав, що ж тут 
коїться. Солдат відповів йому, що пускають людей в інші країни 
лише за спеціальними перепустками. Лише в країни, дружні до 
України, пускають людей безперешкодно.
 Подорожній дуже здивувався, адже у нього на батьківщині 
між країнами ходили вільно, і ніяких перепусток не було потрібно. 
Тоді вирішив він допомогти жителям цієї країни. Влаштувався він у 
місті, яке відвідав першим. Через багато років він став правителем 
цієї країни, обраний народом, адже допомагав усім, хто потребу-
вав допомоги. І тоді організував він бал, і були запрошені на нього 
правителі всіх країн Європи.
Зібравши правителів країн, між якими стояли паркани, Король-
подорожній виголосив промову.
- Брати мої, навіщо ж ви ставите кордони, паркани колючі. Адже 
люди хочуть на світ подивитися, а може й оселитися у ваших країнах. 
Так навіщо ж ви забороняєте їм те, що дозволено самим Богом?
- Це дуже прибуткова справа. Ми заробляємо багато грошей з оплати 
за прохід, і провезення товарів через наші кордони, - відповіли королі.
- Але ж ви заробите набагато більше грошей, якщо купці знову 
почнуть їздити у ваші країни, не боячись розоритися на переході. 
І люди, які поселяться у ваших країнах, працюватимуть у вас, і та-
кож принесуть прибутки вашим країнам.
 Тоді задумалися європейські правителі над словами Короля-
подорожнього. Довго думали,  але погодилися все ж вони з ним, 
і прибрали  колючі паркани з кордонів своїх. Тоді почали купці 
їздити по країнах, і заробляти стали багато вони. І люди змогли 
здійснити свою мрію - побачити світ. І посвітлішали їхні обличчя, 
посмішка оселилася на їхніх вустах.
 Даниїл Богомолов, 11 клас


