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 Протягом останніх років 
педагоги та діти центру «Грані» 
зіткнулися з тим, що по про-
спекту Маяковського, де зна-
ходиться наш Центр, та поряд 
ще 4 освітні заклади, в осінньо-
зимовий період відчувається 
задушливий запах, що нагадує 
паління шин. Скільки б ми не 
дзвонили і не писали до Депар-
таменту екології із проханням 
вплинути на цю ситуацію, нам 
казали лише одне: попасти туди 
немає можливості через знахо-
дження джерела неприємного 
запаху на приватній території.

«Дихати просто нема чим. 
Ось два роки тому це все почалося і 
досі ніхто не знайшов спосіб закри-
ти цю контору» - говорить меш-
канець сусіднього будинку Олек-
сандр. І це лише один з багатьох 
коментарів опитаних людей.

У грудні 2018 року ми з гру-
пою вихованців телестудії «Грані» 
вирішили взяти ситуацію у свої 

руки задля відновлення комфорт-
них занять у нашому центрі без 
цього сморіду та звернулась до 
педагогів закладу. Першим від-
гукнувся керівник гуртка «Елек-
тронне моделювання» Павло Ва-
лерійович Ардашов та його учень 
Роман Ткаченко. І ми почали роз-
робляти план дій…

Рома разом із Павлом Вале-
рійовичем розробили схему при-
ладу для вимірювання шкідливих 
домішок у повітрі та почали його 
конструювати. До його складу уві-
йшли  датчики формальдегіду, амі-
аку, бензину, пилу та вуглекислого 
газу. А ми, тим часом, почали шу-
кати людей, які змогли б допомог-
ти у вирішенні цієї проблеми.Під 
час перегляду новин екологічного 
характеру, ми наштовхнулись на 
інформацію про суд над головою 
Запорізького Департаменту еколо-
гії. З’ясувалось, він був причетний 
до мору риби у Молочному лимані 
у 2017 році. Тоді були виділені ко-

шти на будівництво дамби, яке так 
і не відбулося. Проте, відбулася 
екологічна катастрофа: загинуло 
біля 100 тисяч особин пеленгасу. 
Цією справою почав займатися го-
лова громадської організації «Ан-
тикорупційний рух Запоріжжя» 
Бєлов Костянтин Геннадійович, 
який до цього викрив протизакон-
ні дії керівництва одного з запо-
різиких заводів, де незаконно спа-
лювались каністри з-під хімічних 
речовин. То ж ми вирішили звер-
нутися саме до нього. І Костянтин 
погодився на зустріч.

На сьогодні в нас вже є при-
лад для вимірювання шкідливих 
речовин у повітрі, розділ «Еко-мо-
ніторінг» на сайті центру «Грані» 
та заява до «Антикорупційного 
руху Запоріжжя» з проханням пе-
ревірити територію, де знаходить-
ся джерело викидів. Сподіваємось, 
скоро ми зможемо нарешті вільно 
дихати.  Далі буде....

Степанова Крістіна, 14 років

Скріншот з сайту grani.in.ua. 
Середні показники задимленості та запиленості по годинам. 

Граничний середньодобовий показник - 0,4 мг/м3 Прилад для вимірювання забрудненя повітря
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ПОРАДИ РЕЖИСЕРА: 
ЩО РОБИТИ, 

ЯКЩО БАТЬКИ НЕ 
ПІДТРИМУЮТЬ В 

ТВОРЧОСТІ? 
Привіт. Мене звуть Марина. Мені 17. 

Незабаром в моєму житті настане переломний 
момент – вступ до університету. В голові тисячі 
творчих ідей та перспектив щодо майбутнього, але 
моя мати примушує йти на факультет англійської, 
бо «нічого іншого з мене не вийде». Хоча я люблю 
іноземні мови, присвятити цьому заняттю все жит-
тя не готова. 

Звісно, те, що матір сумнівається в моєму май-
бутньому, збиває з колії. Але кожного разу, вагаючись 
при виборі професії, я згадую жінку, яка вела майстер-
клас з театрального мистецтва на конкурсі «Дитятко» 
в Харкові, в якому брала участь команда нашої теле-
студії минулого року. Наталя Морозова, зараз відомий 
режисер, щаслива мати і дружина. Ніхто б і не по-
думав, що в підлітковому віці її батьки відмовляться 
спілкуватися з нею, бо вона обрала режисуру. 

Наталія погодилася розповісти свою іс-
торію і дала декілька корисних порад: 
«Так, я дійсно була в такій непростій ситуації декіль-
ка років. Мій вибір професії ніхто не підтримував. Ка-
зали, що знімати кіно - нікчемна, продажна професія. 
Я звичайно відсторонилася тоді від родичів, і тільки 
через декілька років зрозуміла, що вони робили це, 
тому що любили і застерігали мене. Я впоралася з 

ситуацією на курсі третьому, коли 
почала поглиблено вивчати психологію. Тоді я зрозу-
міла, що такі ситуації даються нам для того, щоб ми 
ставали сильніше. Ситуація стала легша, коли батьки 
побачили результати. Вони навіть вибачилися. 

Для дітей, яких не підтримують батьки, є два 
шляхи. Перший - поставити їх перед фактом і  зму-
сити визнати те, що не завжди трапляється так, як 
бажається. Треба сказати «Я обираю творчий шлях, 
і це не обговорюєть-
ся!» Та така ситуація 
нерідко закінчується 
конфліктом.  Другий 
шлях - спробувати 
пояснити батькам, 
що тобі необхідно 
обрати саме цю про-
фесію. Але, перш 
ніж пояснювати, 
треба навчитися 
спілкуватися з бать-
ками, як з близьки-
ми друзями. Пси-
хологами доведено, 
що з 12-ти річного 
віку спілкування 
підлітків з батьками має бути схожим на спілкування 
з друзями. Ми  маємо не доводити і не пред’являти, а 
розповідати, як захоплюємось   улюбленою справою. 
Якщо ми почнемо спілкуватись з батьками немов з 
друзями, то вони дивитимуться на нас зовсім інакше». 

Підсумуємо: наші батьки не завжди розділяють 
наші погляди, але це через те, що вони хвилюються 
за наше майбутнє. Спробуйте зрозуміти їх, але вірте 
своєму серцю. 

Марина Проскура, 17 років

Наталя Морозова

ЯК ЖИВУТЬ 
СПРАВЖНІ  

АРХЕОЛОГИ?
Майже кожен з нас в дитинстві мріяв про ромнатичні профе-

сії.  Я мріяла стати археологом. Мені ця професія здавалася веселою 
і цікавою: знайти кістки мамонта або відкрити середньовічне місто, 
що може бути крутіше? Ну, ви знаєте ці старі добрі дитячі фантазії ... 
Тільки зараз, в 17, я усвідомлюю, що археологічна праця кропітка і 
складна. Минулого літа в мене з’явилась можливість вперше поїхати 
в справжню археологічну експедицію і перевірити це. Тож, зануримо-
ся в світ археології разом! 
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Наша команда:
волонтери, більшість з 

яких є підлітками. На чолі 
експедиції - доктор історич-
них наук Світлана Біляєва та 
археолог Кім Гуленко. 

У кожного члена експеди-
ції свої обов’язки. 

Коротко про посади: 
• Комендант – людина, яку 
рідко хто любить у команді, 
бо саме вона доносить «голо-
вним» про погану поведінку 
чи невиконання обов’язків. 
• Начальник організаційного від-
ділення – коли треба зробити при-
бирання чи принести дров – всі 
питання до нього.
• Копачі – копають, розчищають 
місце розкопу (чи вдають, наче 
щось роблять, тикаючи шпателем 
у землю).
• Лаборант – людина, без якої зна-
хідки складно було б відрізнити 
від камінця в грязюці. 
• Архітектор -  робить детальні 
креслення об’єкта, за якими спе-
ціалісти в Києві визначають вік 
побудови, її походження тощо
• Начальник харчоблоку – відпо-
відає за кухню і пишається. свої-
ми макаронами 
• Кухарі - це зрозуміло.
• Журналіст – вдає, ніби щось 
пише (це я про себе).
• Фотограф – фільмує етапи роз-
копу.
• Фотокор – жодна весела ситуація 
не омине об’єктиву його камери.

Наш об’єкт:
Архітектурний пам’ятник за-

мок Тягинь у с. Тягинка Херсон-
ської області.

На жаль, на даний момент фор-
теця вціліла тільки під землею. 
Більшу частину замку місцеві 
розібрали на будматеріали. При-
кро розуміти, що деякі люди роз-
цінюють архітектурні пам’ятки не 
як історичні та культурні скарби 
нації, а як декілька цеглин для 
огорожі. 

Наша мета:
розкопки замку Тягинь, дове-

дення того, що він був побудова-
ний литовським князем Вітовтом.

Умови проживання: 
На відміну від найпоширені-

шого житла археологів - наметів, 
наше життя було набагато ком-
фортніше. Доля нам посміхну-
лася, і ми оселилися в старому 
дитячому таборі. Звичайно, умови 
життя не «лакшері» 
класу, та  було досить 
комфортно: кімнатки 
з чотирма ліжками і 
парою тумбочок, мила 
алея з лавками, дитячий 
майданчик з турніками, 
2 пляжі на березі Дні-
пра, їдальня. До речі, 
з приводу їжі: вибір 
«сліпив» очі своєю різ-
номанітністю: макарони 
з тушонкою, рис з ту-
шонкою, суп з тушонкою або, для 
справжніх гурманів - консерва із 
мушлями. 

Але найдивовижніше у місці 
- краса його природи і чистота. 
Пейзажі на безкраї поля, води 
річки і могутні дерева нікого не 
залишили байдужим. 

Розпорядок дня
Підходимо до найцікавішого. 

Кожен день був насиченим і про-
дуктивним: 

5:20 – всі намагаються піді-
йнятись з ліжка, але не всім це 
вдається. 

6:00 – найсмачніший у світі 

сніданок ( макарони з ту-
шонкою чи рис зі згущен-
кою). 

6:30 – час розкопу (най-
улюбленіша справа за день, 
особливо у спеку чи дощ). 

14:00 – найсмачніший 
у світі обід (суп з тушон-
кою чи навіть борщ). 

14:30-19:00 - кожен за-
ймається своєю справою: 
фотографує, малює зна-
хідки, креслить, відпо-
чиває… Деякі йдуть на 

пляж, а інші просто сплять. 
19.00 - посиденьки біля вог-

нища (один-єдиний раз поки не 
з’ясувалося, що то був заповідник, 
де розводити багаття заборонено). 

20:00 – найсмачніша у світі 
вечеря (ну... ви зрозуміли). 

21: 00- 22:30 – розваги. Ось 
коли дійсно стає цікаво. Вечора-
ми ми роздивлялися фотографії, 

колекції комах, малюнки. Також 
брали учать у театральних сце-
нах, іграх, обговорювали день. 
Одного разу хлопці провели кон-
церт, граючи на відрах.

Як ви помітили, життя архе-
ологів яскраве. Вони цінують 
одне-в-одному не тільки фізичну 
силу та історичні знання, а також 
креативне мислення і творчість. 
Але найважливіше те, що під-
літки їдуть на розкопки, тому що 
зацікавлені історичним розвитком 
рідної нації. А це означає, що 
наша країна має світле майбутнє.

Марина Проскура, 17 років

Паркани місцевих мешканців з цеглин замку

Археологічний табір
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ІСТОРІЯ 
МОЄЇ ПЕРЕМОГИ 

Праця є невід’ємною 
частиною життя будь-якої 
людини, тільки завдяки їй 
ми чогось добиваємося у 

житті. Кожен день працюємо заради об-
раної мети і в кінці отримуємо бажаний 
результат. Так сталося і зі мною.

У 6 класі моя вчителька з україн-
ської мови запропонувала взяти участь в 
конкурсі «Книга Добра» - міжнародному 
проекті унікальних історій про добро у 
всіх його проявах. Головним призом була 
безкоштовна поїздка в Угорщину. Мене 
дуже зацікавив конкурс, і після недовгих 
роздумів я зважилася відіслати свою ро-
боту.

В голові було безліч ідей, але я зупи-
нилася на описі історії життя моєї подру-
ги Катерини. За свої 13 років вона пережи-
ла дуже багато: втрату матері, відмову від 
неї родичів, складний час в дитбудинку, 

розлучення прийомних батьків. Не кожен 
дорослий, а тим паче дитина може таке ви-
тримати, але їй вдалося. У нагороду за свої 
страждання вона отримала люблячу маму, 
яка не розділяє її рідних дітей.

Я вклала в свою роботу максимум 
зусиль і з нетерпінням чекала результатів. 
Через деякий час мені повідомили, що я 
стала однією з переможців проекту. Моє-
му щастю не було меж! Але на зміну доброї 
новини, прийшли неочікуванні клопоти: 
треба було терміново зробити документи, 
купити нові речі і скласти валізу.

Однак всі турботи себе виправда-
ли. В Угорщині ми каталися на байдарках, 
ходили в ліс, відвідали безліч пам’яток. Я 
відкрила для себе нову країну і її чудові 
краєвиди. І все це стало результатом су-
міші відважного ризику і кропіткої праці.

Але історія на цьому не закінчила-
ся. Через 2 роки абсолютно несподівано 

для мене організатори зібрали учасників 
конкурсу і повезли до Туреччини пере-
давати Вселенському Патріарху Варфо-
ломію «Книгу Добра», до якої увійшли 
історії переможців.

До Туреччини ми їхали автобусом 
через Румунію. Там ми відвідали місцевий 
Парламент, а по приїзду до Стамбулу нам 
показали мечеті, океанаріум і ще багато 
цікавих місць.

За час поїздки я отримала море по-
зитивних вражень і масу нових друзів, до 
того ж, оздоровилась. Я раджу всім - і ді-
тям, і дорослим, - вірити в себе, не шко-
дувати своїх сил і брати участь в подібних 
конкурсах. Адже це може відкрити вам 
світ, допоможе дізнатися і побачити щось 
нове. А маленьке зусилля може принести 
великий результат.

Над номером працювали:

Головний редактор і керівник Центру:  Михайло Григорович 
Едель  Куратор: Тетяна Володимирівна Куцова  Дизайнер: Роман 
Дьолог Кореспонденти: Марина Проскура, Крістіна Степанова,  
Дар’я Бойко, Олена П’ятибратова

Зареєстрована Головним управлінням юстиції в Запорізькій 
області з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження 
як інформаційно-розважальна газета  
Реєстр. свідоцтво 33 №1152-427-Р від 14.07.14 р.
Віддруковано КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані»ЗОР»
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14. Тел.: 233-11-26.

     О 18:35 поїзд покинув 
станцію і рушив до Києва. 
Плацкарт, метушня, неприєм-
ний запах, поганий сон – так 
запам‘яталась дорога на про-
ект. Приїхавши о шостій ран-
ку, одразу ж попрямувала за 
потрібною адресою.Погода 
мені не посміхалась, навпа-
ки, давала стусана холодом, 
ніби не хотіла нікуди пускати. 
Кастинг був запланований на 
десяту годину, а я стояла біля 
головного входу вже о сьомій, 
з величезною валізою і бойо-
вим настроєм. Оскільки у при-
міщення не пускали, стояти на 
холоді прийшлося три години. 

Велика черга зібралась біля 
дверей. Лише коли нас пустили 
до зали, з’явилася можливість 
перевдягнутися та погрітися. 
    Почався перший тур, усі за-
повнили анкети, сфотографу-
вались і чекали черги на дефіле. 
Заходило по десять дівчат до 
зали, демонстрували ходу й че-
кали відповіді від журі. На жаль 
вдача відвернулась, та мені до-
велось повертатися засмуче-
ною і стомленою. Проте, двох з 
моєї групи все ж взяли. Цікаво, 
що експертам сподобалась ді-
вчина, якій відмовляли протя-
гом трьох років. 
      Та в запасі був ще один день 

-  хто сказав, що не потала-
нить вдруге? У перший день 
я приїхала на підборах, у чор-
ній короткій спідниці, а цього 
разу вирішила вдягнутись по-
іншому. Натягнувши кремові 
брюки з ланцюгами на стегнах, 
футболку і чорні стіли, виру-
шила підкоряти членів журі 
знову.
        Папери заповнила дуже 
швидко. Ось вже зібралась 
черга на дефіле. На щастя, мій 
виразний образ допоміг і через 
декілька хвилин я стояла на 
інтерв`ю – останньому етапі. 
Приємний молодий чоловік 
почав задавати різноманітні 

питання. Діалог пішов як по 
маслу: склалося враження, що 
ми знаємо одне-одного не один 
рік. Тримаючи в руках прохід-
ний квиток, хлопець задав фі-
нальне питання.
  - А який в тебе зріст, зірочко? 
  - 173 сантиметри.
  Ці три цифри перекреслили 
шлях в проект. Не вистачило 
два сантиметри у рості. 
    Так закінчилась моя подорож 
до Києва. Тепер ми знаємо, що 
потрапити до проекту реально, 
але дуже складно. Мрійте і до-
сягайте своєї мети, навіть, якщо 
вам заважають два сантиметри.
Олена П’ятибратова, 17 років

Що ви знаєте про проект «Супермодель по-українськи»? Те, що туди беруть 
гарних та струнких дівчат та хлопців? Те, що після проекту учасники ста-
ють популярними моделями? Що їх життя змінюється як у казках? Я захоті-
ла перевірити, чи тяжко потрапити до проекту і як там усе відбувається. 

Книга добра

Дар’я Бойко, 13 років


