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BAD CONNECTION — це видання про
наше покоління. Покоління, яке
дисконектилося від усіх — батьків, братів,
сестер, родичів — аби ж не чіпали. Ми
ламаємо стереотипи, бо хочемо 
 збудувати  власне життя. 

Наше гасло — «Ти можеш усе!» лише
підтверджує слова про різнобарвне
покоління наших читачів. Ти можеш
стати зіркою кіно чи шоу, здійснити
навколосвітню подорож (Українським
океаном), чи приміряти вбрання
найпрестижніших модних домів. Ти
можеш усе, адже ти особливий!

Але не забувай, що ти унікальний не від
народження, а від своїх прямих дій. 

Саморозвиток, жага до знань, командна робота привели тебе сюди. А скільки ж ми вже
всього пережили! Декілька революцій, пандемію і проживаємо, на жаль, зараз війну.

Наша редакція поділяє винятково проукраїнські погляди і не намагається нав’язувати
інше. Ми українські журналісти. Ми на інформаційному фронті! 

Якщо ми віримо у тебе, то чому тобі засмучуватися? Гайда підкорювати вершини й не
зважати на цих, ну, дорослих. Так, ми ще ті бунтарі!

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
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BAD CONNECTION
you can do everything
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( A N ) O T H E R  K Y I V
Ця  рубрика  покаже  вам  славетну  столицю  України  з  �ншої  сторони, адже  Київ  у

нашому  баченн�  такий  р�зний! Я, головна  редакторка  ц�єї  рубрики  й  палка  фанатка
свого  м�ста, хочу  розширити  твої  знання  про  нього  та  зробити  Київ  таким  теплим  �
р�дним, яким  в�н  є  для  мене .  У  цьому  випуску  ми  розпов�мо  про  нетипов�  м�сця  �  про

те, як  їх  зберегти  у  своїй  пам ’ят� .  

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9


2. IDEALIST + SPACE

Тихе, гарне й привітне місце для

навчання, або роботи. Оплата за

коворкінг 5$ за годину, але якщо взяти

їжу та напій, то відвідати це місце можна

безкоштовно. Розетки біля кожного

столу, швидкість інтернету - чудова, a

атмосфера й інтер’єр дуже затишний.

“Idealist + SPACE” перебуває на вулиці

Майдан Незалежності.

Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-20:00, СБ

10:00-20:00, НД - вихідний.

Ціни: лате 69₴, комбуча 89₴, сирники з

манговим кремом 129₴.

Радимо спробувати: десерт Тірамісу в

стакані (99₴) та салат зі смаженим

халумі, кіноа і соусом песто (145₴).

1. OCTO TOWER

Нетиповий коворкінг для любителів

працювати в кав’ярнях, для

шанувальників панорамних вікон із

видом на центр міста та для закоханих у

каву та стабільний інтернет. Будинок

розташований на вулиці Мечникова 5, що

неподалік станції метро Кловська.

Оскільки “Octo tower” позиціонує себе як

коворкінг, то коштує це 150₴\день, або

300₴\день. 

Графік роботи: ПН-ПТ 9:00-22:00, СБ-НД

10:00-22:00.

Ціни: какао 75₴, японський чай 85₴,

стандартний фільтр 75₴, паштейш 55₴,

ризото 175₴.

Радимо спробувати: шакшуку з печеним

перцем (175₴) та мигдалевий круасан

(99₴).
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OFF\ONLINE TIME

Дистанц�йне навчання все б�льш просочується в наше життя, a вдома працювати чи
навчатися все важче й важче. Аби розв�яти домашн� умови розумової д�яльност� та
д�знатися про ц�кав� заклади, де можна слухати лекц�ї, в�дв�дувати в�деоконференц�ї та
працювати, ми зробили п�дб�рку таких м�сць в Києв�.

ЄКАТЄРІНА ІОНІЧЄВА
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Розкішні плаття з рюшами,

витончені аксесуари і легке негліже

– все це було представлено на

експозиції «Як бути красунею ар-

нуво» в музеї костюма і стилю

«Victoria museum» .  

На вході в музей стоять величезні

скляні двері з металевою решіткою,

які автоматично відчиняються, якщо

подзвонити в електронний дзвінок.  

Екскурс у минуле :
один вечір у музеї
костюма і стилю

«Victoria museum»  розташований в

сучасній будівлі, а саме тому ви не

знайдете якихось дерев’яних

різьблень чи білосніжного

барельєфа, тож весь інтер’єр —

мінімалістичний із сірими стінами,

дзеркалами та графітовим

мармуром. Чомусь одразу спадає

на думку фільм «Північ у Парижі»,

де головний герой потрапляє в

епоху панування Модерну. 





«Плаття кольору крем-брюле

довжиною в підлогу з

напівпрозорою тканиною й довгим

шлейфом. Воно виконане в

нетиповому для того часу

античному стилі з використанням

штучних перлів і мережив» ,  —

зазначила Міла.

Вона також розповідала, що

обов’язковим елементом того часу

для жінок були аксесуари, без них

жодна дама не могла дозволити собі

вийти у світ, це був моветон

(перекл. від французької — поганий

тон), 

На вітрині коло сукні лежали

експонати, що збереглися ще від

початку 20 сторіччя: старовинний

металевий театральний бінокль,

мініатюрні блокноти з ручкою для

запису й металеві пляшечки з

парфумами у вигляді квітки з

візерунками. Дійсно, краса в

деталях, речі настільки мініатюрні,

можливо незручні, але витончені й

естетичні.

Коли переходимо в інший зал

неможливо не помітити картини.

На кожній із них зображена жінка,

що відтворює стиль та традиції

своєї епохи. Дійсно, усі вони мають

якісь аксесуари: віяло, сумочку чи

книжку. Найбільшу увагу

привернула репродукція картини

художника Франца Ксавера

Вінтерхальтера «Імператриця

Євгенів в оточенні своїх

супутниць». Кожен образ

продуманий до дрібниць, плаття

обшиті рюшами та атласними

стрічками, що викликає відчуття

легкості та невимушеності.

Картина не може залишити

байдужим, тогочасна мода – це

справжня насолода для очей.

Під картинами – розкішні меблі:

величезне золоте трюмо, верх

якого прикрашений картинами

двох жінок, що сидять на природі й

розмовляють, золоті стільці обшиті

тканиною кольору молока, а також

величезні білі колони, що сягають

стелі. Здається, ніби ти

перебуваєш в маєтку якогось

дворянина, все виглядає дуже

автентично.
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Наступна зала присвячена

повсякденному одягу, особливу

увагу екскурсовод зосередила на

деталях образу тогочасної дівчини.

«Кожна красуня за день мала

переодягатися мінімум чотири

рази: перша сукня на сніданок, її

ще називали чайною, іншу вдягали

на обід, далі приміряли на вечерю,

і на завершення — бальне плаття.

До речі, за один вечір дівчина на

балу могла зіпсувати більш ніж

п’ять пар взуття, адже в той час

воно було зроблене із шовку й

легко псувалося» ,  — із усмішкою

розповідає Міла.

Увагу групи привернули плаття-

дзвіночки в підлогу, що зроблені з

тафти — шовкової цупкої тканини.

Мою увагу привернула сукня в

клітинку чорно-коричневого

кольору, прикрашену поясом, на яку

прикріплені ручка, люстро, ножиці

та пляшечка з парфумами. Якби я

міг описати цю модель одним

виразом, я б назвав її  розкішною,

але водночас практичною.

«Ці сукні дуже довго вдягалися,

самостійно дівчина не могла з цим

впоратись, оскільки весь процес

складав майже півтори години.

Плаття були ефектними,

красивими, але мали недолік —

вони миттєво загорялися від

полум’я, а жінка самостійно не

могла з нього вибратися і

помирала» ,  — із сумом сказала гід.

Вона також розказала історію

української письменниці Марко

Вовчок, яка таємно перевозила

екземпляри забороненої в

Російській імперії літератури з

Великої Британії під цим платтям.

«Під спідницею сукні могли

спокійно поміститися чотири

особи. Однак у Марко Вовчок

була інша місія — провезти з

Англії в росію екземпляри

революційної газети «Дзвін». У

платті помістилося більш ніж

десять примірників, і друзі

письменниці жартували, що вона

під дзвоном провезла дзвони» ,  —

сміючись, каже екскурсовод.

Насамкінець гід запросила гостей

до фотокімнати, де охочі могли

приміряти образ жінки епохи ар-

нуво, зробити знімки і просто

вдягнути якісь аксесуари. Група

подякувала екскурсоводу

оваціями, попрощалися і

розбіглися фотографуватись чи

переглядати улюблені образи.

Екскурс у минуле завершився.

ВЛАДИСЛАВ КРАВЦОВ
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
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Як шукати незвичні місця та
полюбити Київ
ІНТЕРВ'Ю З KYIV LOVER 

Я постійно в стані перманентного пошуку, ніби маю сканер в очах.
Потім, коли завершую з одного боку, йду дивитися другий. Тобто, якщо
є якісь вулиці, не досліджені мною, цілеспрямовано йду та вивчаю. 

Луїза Аляб'єва

Популярна блогерка Луїза Аляб’єва (@thekyivlover) щодня ділиться зі своїми
підписниками фотографіями й історіями цікавих будівель, пам’яток архітектури та
закладами Києва. Нашій редакції Луїза розповіла про блог, архітектуру і своє бачення
столиці. 

Чому ти вирішила писати про Київ?

У нас усі люблять красиві історії про те, як
до когось прийшло осяяння і він почав
писати. Але насправді на початку 2021
року з’явилося внутрішнє, ірраціональне
й непояснюване, бажання створити блог
про Київ. Я почала його на початку
пандемії, хоча дуже довго сумнівалася.
Ніколи не заглиблювалась у цю тему. Я
людина проста: захотіла — зробила. 

До блогу ти цікавилася архітектурою
Києва?

Переїхала сюди у 2017, родом із
Мелітополя. Архітектурою, самим містом,
його вулицями почала цікавитися через
рік. Просто щось вивчала, робила нотатки
для себе. У мене була стара сторінка в
інстаграмі, яку зараз вже видалила, і там
могла щось «пописувати» на такому
лайтовому рівні. А потім вирішила, що
хочу телеграм-канал, щоби ділитися там
своїм баченням, якоюсь інформацією,
своїми поглядами, своєю любов’ю, своїми
місцями. Загалом, транслювати все, що в
мене є всередині про Київ і це все
збирати в ніби мініЗМІ чи мінімедіа про
Київ.

Я дуже люблю Липки та Кловську.
Кловська — це «ван лав», бо жила там
близько року. У тому районі була моя
перша квартира в центрі, прямо біля
метро. Навесні, у травні, туди у вікно
величезні квіти каштана просто билися.
Дуже теплі спогади. В обід ходила
гуляти в Маріїнський парк, поряд із
моєю улюбленою кав’ярнею «Honest».
Вранці в неділю можна було прийти,
читати книги, пити каву… А Липки, бо
вони близько до Маріїнського парку,
який раніше ще називався Царським. У
мене дуже добре розвинена фантазія,
тому люблю уявляти, як там йшла
імператриця тими самими доріжками,
де зараз гуляю. І ще, напевно, тому що
там збереглися два чавунні фонтани
Термена, яким більше ніж 120 років.
Загалом там дуже красиво.
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піти у «Світ кави» й пити каву під
величезними липами на їхній літній терасі.

Як ти думаєш, чого не вистачає столиці?

На мій погляд, Київ не має єдиного
візуального коду для міста. Коли сидиш на
терасі в центрі Львова, ти бачиш старе місто.
Зовнішній вигляд Києва дуже хаотичний:
десь добре, десь погано, десь взагалі жах. У
нас місто не бореться з тим, щоби
розісклити фасади та повернути історичним
будинкам свій первісний вигляд. Також
транспорт: майже знищено трамвайну
систему, яка раніше була просто скрізь. 
Ми розширюємо дороги, щоби було більше
машин, тобто немає стимуляції того, щоби
люди користувалися громадським
транспортом. Відсутня зацікавленість влади
у збереженні пам’яток архітектури. У нас
немає комісії, яка стежила б за забудовами,
місту бракує стержня. Так само ставлення
людей: у Львові, наприклад, була ситуація,
де чоловік засклив свій балкон, а потім
жителі судилися з ним й насильно
повернули оригінальний вигляд. А в нас у
центрі купа такого…

Я наполегливо рекомендую кожному
зустріти світанок на Алеї художників,
біля Андріївської церкви, навесні або
влітку з чашкою кави чи з термосом
чаю. Просто погуляти на світанку в
Києві, коли нікого немає, тиша, тільки
пташки, собачники та бігуни.
Відвідайте Київську картинну галерею
та Національний музей мистецтв імені
Богдана й та Варвари Ханенків.
Обов’язково на початку травня, коли
почне цвісти сакура, прийдіть на
площу Івана Франка, що на Липках.
Вона дуже тиха й там майже немає
нікого вранці. Ось прийти вранці,
випити кави, почитати книгу біля
сакури.
Також раджу літнього вечора
провести захід сонця, посидіти на
пледику і випити шампанського на
Трухановому острові.
Прогулятися Подолом, купити на
Житньому якісь сезонні квіти, а потім 

Порекомендуй місця в Києві, які
потрібно відвідати кожному 

Для мене Київ — це бабусі біля метро з тюльпанами, теплі вечори на
Трухановому острові. Ранкова кава, прогулянки Маріїнським парком,
пікніки там і у парку Шевченка, коктейлі на Поштовій площі. Для мене
Київ — це мій дім.

kyivloverkyivlover
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BEHIND THIS 
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THINGS TO
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TRAVEL TIPS &
ADVICES

Make travels much
easier for you

Від будинків відчувається велич. Тільки
“робітнича” велич. Із каналізацією
проблеми, оскільки ледь не на кожному
такому будиночку висить оголошення
про початок робіт комунальною
службою. Містяни потерпають від цього. 

Д В Р З
Я К  В І Д ПОЧИ ТИ  В І Д
В АШО Ї  " Т У С О В КИ "

Чесно кажучи, я думав буду добиратися
довше, до того ж був будній день із
можливими заторами. Приїхав на метро
до станції Чернігівська, згодом пересів на
33 тролейбус, який курсує часто, адже
відстань невелика. Поки я чекав кінцеву
зупинку мав можливість розглянути
місцевість: все обклеєно
різнокольоровими банерами, немає
вільного місця. Розумієш, що прямуєш у
минуле. 

Однак у цьому є щось цікаве: красива
архітектура, мало людей, один
супермаркет (це не “АТБ”) і, до речі,
зовсім новий швидкісний трамвай. Я був
здивований, бо не бачив ще десь його.
Тож почав свою подорож. 

Пройшов повз величний ліс, який
намагається показати, що далі —
непрохідні хащі. Гуртожиток для
робітників заводу весь обклеєєний
оголошеннями. 

І про роботу, і підробіток чи навіть про
пошук зниклого кота. Жодну людину не
зустрів, наче гуляю по музею. 

Ось і перша багатоповерхівка серед
маленьких і тісних хатинок впала мені у
вічі. Стара-старезна, схоже, вона
пережила сотні сімей, досить замучена та
тримається з останніх сил. Замість скла на
вікні побачив гори сміття. Балкони уже
повністю іржаві. Навпроти будинку той
самий ліс, який нагадує про своє
владарювання. 

Якщо говорити про комфорт, то у районі
з сталінськими хатинками є багато
лавочок, дерев та й тваринок. Люди не
спішать кудись, а навпаки —
насолоджуються днем.

Як тільки дивлюся на подвір’я у голові
створюється картина чорно-білого кіно,
де дітки граються й не знають турбот.
Дійсно атмосферне місце. 

Тож підіб’ємо підсумки: на ДВРЗ жити,
звісно, можна. Це загалом досить
приємний райончик, такий собі
заповідник: ознак того, що на дворі 2022,
тут дуже мало. Більше схоже на якісь
абстрактні “радянські роки” із легким
нальотом 90-х. Проте щоб побути
наодинці із собою, відпочити від шумної
частини Києва — якраз підходить!

ОРЕСТ СЛИВЕНКО
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ПЛІВКАлайфхаки



ТОП - П’ЯТЬ  ЛАЙФХАКІВ
ФОТОГРАФАМ -
ПОЧАТКІВЦЯМ У РОБОТІ З
«ПЛІВКОЮ»

01. Який фотоапарат обрати?

Перше питання, яке виникає в
голові, — яку камеру найкраще
обрати? Узагалі, плівкові
фотоапарати діляться на дві
категорії: автоматичні та
механічні. У чому привілеї та
недоліки обох категорій?
Автоматичні камери компактні,
плівка перемотується сама, нічого
самостійно роботи не треба,
однак є декілька нюансів. По-
перше, об’єктив фотоапарату
маленький, а тому якість кадрів
не така висока. 

По-друге, камери працюють на
батарейках, тож якщо ви плануєте
взяти його в подорож з собою,
потрібно запастися додатковими
елементами живлення.
Ручний фотоапарат більш
вибагливий, оскільки потребує
постійної ручної перемотки
плівки, хоч і громіздкий, але
через великий об’єктив якість
фото покращується, і він працює
без батарейки. Я обрав ручний
фотоапарат радянського
виробництва ZENITB і
розповідатиму про роботу з ним.

Яку плівку краще придбати?

Сьогодні, як би це не здавалось
парадоксальним, існує безліч
виробників якісної плівки. Вони
діляться на кольорові та чорно-білі.
Більшість розрахована стандартно на
36 кадрів. Я вам неодмінно раджу
брати плівку фірми Kodak. Вони
чудово проявляються і фантастично
передають кольори. Моя улюблена
—  Kodak Gold 200. Фотографії на ній
виходять насиченими та яскравими. 

Вивчіть поняття: «витримка»,
«діафрагма»

«Витримка» та «діафрагма» —
ключові налаштування фотокамери.
Від них залежать параметри знімка,
а неправильно обрані опції можуть
зіпсувати будь-який кадр. Необхідно
запам'ятовувати комбінації
налаштувань та умови, за яких
робився знімок.

Діафрагма — пристрій, який
дозволяє регулювати кількість
світла, що падає на об’єктив.

02. 

03. 

У св�т� високих технолог�й, де стандарти
фотокарток визначаються яскрав�стю та
ч�тк�стю, молодь прагне повернутися в
часи, коли гаджет�в ще не �снувало. Саме
тому спос�б зн�мання на пл�вку набуває
все б�льшої популярност�. Наша редакц�я
п�дготувала топ-п’ять порад щодо роботи
з пл�вковим фотоапаратом.
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Витримка - проміжок часу, на який
буде відкриватися затвор (шторка)
фотоапарата. У ці частки секунд
світло отримує доступ до матриці
камери, світлочутливих елементів
для перетворення світла, що
віддзеркалюється від об‘єктиву і
відтворюється на плівці. Золоте
правило витримки: чим світліше
на вулиці, тим більше значення
диска 500 одиниць, чим темніше,
тим менше — 125 або 60. 

Перший кадр

Одразу хочу зазначити, що на
початку вашого шляху фотографа
кадри не будуть ідеальними. Плівка
може засвітитися, порватися чи
залишити на кадрі блік. Не варто
боятися зіпсувати її – це все досвід,
який обов’язково знадобиться вам
надалі.

Перед тим як зробити перший кадр
потрібно переконатися: щоб задня
кришка фотоапарату щільно
прилягала до його корпусу,
витримка та діафрагма правильно
налаштовані, а плівка нормально
прокручується. Якщо все добре,
можна фотографувати. Щоб зробити
кадр потрібно потягнути кільце з
важелем до упору і натиснути
кнопку на тому ж кільці. 
Так робимо з кожним наступним
кадром. Маленький секрет: щоб вам
легше було рахувати кількість
невідзнятих кадрів, перед першим
зніманням налаштуйте кільце-
лічильник на значення 36, і він
автоматично буде рахувати
значення кадрів.

(AN)OTHER KYIV

05. 

Фото з власного архіву:  діафрагма
налаштування діафрагми

ВЛАДИСЛАВ КРАВЦОВ

Фото з власного архіву: диск витримки,
чорна крапочка вказує на значення
витримки

Що робити далі?

Після того як плівка була відзнята,
виникає питання: як дістати фото з
неї? Для цього є спеціальні
фотолабораторії, які за певну суму
проявлять вашу плівку і надішлють
фото в будь-який месенджер чи на
електронну пошту. я рекомендую
вам дві фотолабораторії у місті Київ
– «Fotovramke» та «Фотолавка».
Проблем з проявленням не
виникало жодного разу, а якість
кадрів була чудовою. 

Ось і все, дотримуючись цих
лайфхаків, ви неодмінно зробите
чудові фотокартки. Бажаю вам
творчого натхнення та здобуття
навичок професійного плівкового
фотографа.

Золоте правило діафрагми: чим
ближче ми знімаємо фото, тим
діафрагма має бути меншою
(фокусне значення 2.8, щоб світла
потрапляло мало), чим далі тим,
відповідно, більше. Є ще один
лайфхак, який дуже легко
запам’ятати: червона крапка на
кільці налаштування діафрагми
завжди має стояти навпроти
значення 2.8, незалежно від того,
чи ви знімаєте близько, чи далеко.

04. 
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F A T O N
Faton  — це  рубрика  про  моду, натхнення, просв�тлення, сприйняття  себе .  Назва  —
це  гра  сл�в  англ�йською  «fashion» та  «ton», тобто  «тон  моди». Ми   розпов�мо  про
поняття  от-кутюр, що  таке  мас-маркет, актуальн�  новинки  цього  сезону, а  ще  ми

пояснимо  що  таке  стиль  та  мода .  



М О Д А
П Р О Х О Д И Т Ь ,
С Т И Л Ь
З А Л И Ш А Є Т Ь С Я

Модна людина є лише образом,

створеним дизайнерами. Натомість

стильна здатна привернути до себе

увагу, навіть якщо буде одягнена в

дешеві речі, за умови, що вони

добре скомбіновані. Стиль потребує

фантазії, рішучості та здатності до

експериментів. Є жінки й чоловіки,

яким личить спортивний стиль: вони

відчувають себе у ньому комфортно

та впевнено. Проте якщо вони

одягають сукню або фрак, то

матимуть недолугий вигляд і

внутрішньо почуватимуться не у

своїй тарілці. А може бути і навпаки.

Ми охопимо широкий спектр

цьогорічних новинок, допоможемо

зорієнтуватися в морі модних

тенденцій, креативних знахідок

видатних дизайнерів, а також

навчимо виглядати на всі сто без

зайвих витрат.

Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel

ВАЛЕРІЯ КРАВЧЕНКО
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О Т - К У Т Ю Р ?

Мода або одягатися за модою як поняття
з’явилось у XVII століття (саме так нам
повідомляє книга «Мода. Всемирная
история» Марни Фог), а це, як можна
зауважити, достатньо давно. Та чи все
що ми одягаємо є модою, бо вона — це
циклічність.

 

Деякі люди починають згадувати про
стиль, а він не є модою. Вони починали
переробляти те, що мали. Люди
нашивали кольорові клаптики до сирих
платтів, вишивали квіточки, додавали
мереживо та ґудзики, до капелюшків
більше пір’я. Можемо припустити, що
саме так і народилась професія -
кутюр’є. 

Тільки згадати про показ CHANEL, який
відкрила Шарлотта Казираги
(американська акторка) на коні. А дім
DIOR цього року зробив акцент на
зображенні звичайних ремісників. Їхній
одяг був вироблений у приглушених
відтінках (сірий, чорний), а завдяки
численним вишивкам образи були
справді виграшними. Не можна і не
згадати про місце, де проходив показ:
зала Музею Родена. 

Музей Родена - музей мистецтв у Франції,
в якому зібрана велика колекція робіт 
 французького скульптора Огюста
Родена. 

«Ідея була в тому, щоб підсвітити
кутюрні практики, а також показати
взаємозв'язок між різними культурами
та ремеслом», — пояснює Карішма
Свалі, директор школи Чанакья, яка
приєдналася до Марії Грації Кюрі
(креативний директор DIOR з 2016 року)
у студії. 

Карішма Свалі зазначила, що вся
інсталяція, площею близько 340
квадратних метрів повністю вишита
вручну 380 нашими майстрами, якщо
перевести це у витрачений час,
потрібно приблизно 280000 годин
роботи. Декорації для показу колекції
DIOR от-кутюр  створені спеціально для
цього заходу французькою художницею
Євою Жоспен,

Декорації для показу колекції DIOR от-
кутюр осінь-зима 2021–2022, створені
спеціально для цього заходу
французькою художницею Євою
Жоспен, розташувалися у самому серці
музею Родена. 

І так можна говорити про кожний показ.
Годинами описувати кожне
представлене вбрання. Мабуть, трішки
стане зрозуміло, що ж таке от-кутюр в
описі показів та під час занурення в
історію. Та наприкінці можна точно
зазначити, що це “прекрасне”
з’являється завдяки людині, її
внутрішньому світу та думкам.

ХРИСТИНА КОТОВА
F A T O N | 2 4

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD


УКРАЇНА -
ТРЕНД СЕЗОНУ

Нині жовто-блакитний – не просто колір
прапора, це символ єдності й
підтримки. Зараз уся планета вбралася
в ці барви. Наприклад, їх можна
побачити на архітектурних пам’ятках
міст ледь не в кожній країні. У такий
спосіб увесь цивілізований світ
висловлює Україні свою підтримку. І світ
моди – не виняток. Жовто-блакитний
сьогодні часто називають «новий
чорний», тобто такий, що пасує для
будь-якого заходу.
Велика кількість світових зірок шоу-
бізнесу підтримує Україну, зокрема
через свої образи. Відомі дизайнери
створюють покази в кольорах прапора
України, а фахівці Pantone на своїй
сторінці в інстаграмі назвали головними
кольорами сезону "вільний блакитний"
та "енергійний жовтий".

Німецька фешн-інфлюенсерка,
блогерка та модель Леоні Ганне
підтримує Україну, зокрема створюючи
луки у жовто-блакитних тонах. У своєму
інстаграмі дівчина висловила співчуття і
підтримку нашому нескореному
народові. 

Ізабель Шапю та Нельсон Тіберген —
модна пара з Нью-Йорка, яка одягається
у речі, що ідеально доповнюють одна
одну. Вони теж підтримали наш народ,
створивши спільний жовто-блакитний
лук. І у своєму Інстаграмі написали
українською мовою "наші думки з
тобою" та прикріпили прапор України.

Модель з Данії Емілі Сіндлєв зі своїм
хлопцем теж не залишились осторонь.

Be trendy! Носи українське!

ВАЛЕРІЯ КРАВЧЕНКО
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БРЕНДИ ЗА БЕЗЦІНЬ

найближчий секонд



БРЕНДИ ЗА БЕЗЦІНЬ
У кожного своє бачення прекрасного. Це стосується абсолютно всього, що нас оточує. Одяг у
тому ж числ�.  Інша справа – ц�на такого задоволення та можлив�сть знайти реч� з
�ндив�дуальним смаком кожного. Мас-маркет зазвичай пропонує незм�нн� колекц�ї, у яких, до
того ж, ц�на не завжди в�дпов�дає якост�. Брендов� бутики приваблюють ориг�нальн�стю та
як�стю, але лякають своєю варт�стю. Проте є вих�д. Реч� на будь-який смак та гаманець можна
знайти на секонд-хендах.

Секод-хенд – вид магазинів, де продаютьСекод-хенд – вид магазинів, де продають
одяг та взуття (іноді навіть техніку)одяг та взуття (іноді навіть техніку)
вторинного вжитку. Саме останнєвторинного вжитку. Саме останнє
найбільш насторожує людей, якінайбільш насторожує людей, які
негативно ставляться до покупок нанегативно ставляться до покупок на
секонді. «Як можна вдягати речі, які досеконді. «Як можна вдягати речі, які до
мене хтось носив?», — їхнє одвічнемене хтось носив?», — їхнє одвічне
питання. Однак, це можна вирішитипитання. Однак, це можна вирішити
простою процедурою — пранням. Мабуть,простою процедурою — пранням. Мабуть,
це єдина велика проблема покупок зце єдина велика проблема покупок з
«секонду». До менших проблем можна«секонду». До менших проблем можна
віднести хіба що стан деяких речей (вонивіднести хіба що стан деяких речей (вони
можуть бути з дірками чи з плямами, щоможуть бути з дірками чи з плямами, що
не відпираються) та їх наявність лише вне відпираються) та їх наявність лише в
єдиному розмірі.єдиному розмірі.

Плюсів все ж таки більше?Плюсів все ж таки більше?

Коли купуєш одяг саме на «секондах», миКоли купуєш одяг саме на «секондах», ми
можемо знайти речі, які в нашій країніможемо знайти речі, які в нашій країні
просто не продаються, адже товар сюдипросто не продаються, адже товар сюди
привозять з Європи та Америки. Там зпривозять з Європи та Америки. Там з
легкістю можна знайти унікальні талегкістю можна знайти унікальні та
кастомні речі, яких, певно, не буде ні укастомні речі, яких, певно, не буде ні у
кого з твого оточення. Ще одна перевагакого з твого оточення. Ще одна перевага
є безпосередньо важливою для екології.є безпосередньо важливою для екології.
Адже одягу, який міг бути викинутим,Адже одягу, який міг бути викинутим,
фактично дають друге життя. І, власнефактично дають друге життя. І, власне
кажучи найважливіший для більшостікажучи найважливіший для більшості
плюс — ціна одягу. У середньому, вартістьплюс — ціна одягу. У середньому, вартість
речей, що куплені на секонді в п’ять разівречей, що куплені на секонді в п’ять разів
менша, ніж у звичайних магазинах. За туменша, ніж у звичайних магазинах. За ту
ж суму, за яку в мас-маркеті можнаж суму, за яку в мас-маркеті можна
купити светр чи штани, у секонд-хендікупити светр чи штани, у секонд-хенді
можна зібрати повноцінний лук.можна зібрати повноцінний лук.

Ціна питання

Варто зазначити, що ціна в секонд-
хендах — річ непостійна. У день привозу
вона найвища, адже асортимент товару
великий. Кожного наступного дня одяг
буде коштувати значно дешевше.
Потрібно зважати: якщо одяг якісний та
не має дефектів, швидше за все його
заберуть у перший же день. Якщо річ,
що Вам сподобалася не в найкращому
стані чи виглядає надто нестандартно –
не поспішайте її купувати, дочекайтеся
більшої знижки. І не сумуйте, якщо
вподобану річ все ж таки забрали.
Наступного разу можна знайти щось
цікавіше.

Крім знижок варто сказати ще про 
 один момент стосовно цін. Є секонди,
де одяг продається на вагу. Не важливо,
що це саме за річ: її бренд, колір чи
якість. Важлива її вага, адже вартість
речей у таких магазинах вираховується
за формулою «кілограм за гривню».
Інший тип — магазини з фіксованою
ціною. Кожна річ має свою вартість, що
вказана на ціннику. До речі, саме в один
із таких секондів я і пішла.
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Правда на плечиках

На «полювання» за одягом я
відправилася в один із великих магазинів
популярної мережі. Там саме був перший
день після привозу, отже знижка на
вартість одягу — 10%. Тут речі поділені на
два відділи: «економ» (ціна менша) та
«люкс» (ціна більша). Якщо показувати
секонд справжнім, йти в «люкс»
необов’язково.

«Люкс» в секонд-хенді - це не про відомі
бренди, а про суб’єктивний відбір речей
магазином. Коли заходиш в секонд-хенд,
перше, що відчувається — характерний
аромат прального порошку та старої
тканини. Одяг розміщений по відділах
(чоловічий, жіночий, дитячий) та
категоріях (верхній одяг, светри, штани,
сукні). Речі довгими рядами розвішені на
рейлах, між якими проходять покупці та
співробітники магазину. 

Головне, коли йдеш на секонд, треба
мати на увазі, що потрібно купити і одразу
йти в потрібний відділ, адже блукати там
можна довго. Ось у ряді з сорочками
зупинилася подружня пара похилого віку.
Мабуть, чоловік точно знає, чим хоче
доповнити свій гардероб. Він
прискіпливо обирає сорочку,
розглядаючи плечики з речами, час від
часу радиться з дружиною. Повз них
пробігає панянка в білій овер-сайз куртці.
Вона несе подрузі в роздягальню
в’язаний кардиган. Біля самої роздягальні
розміщені полиці з взуттям. 

Аж ось помічаю, як чоловік та дружина,
яких я вже згадувала, з величезними
пакетами виходять з крамниці. «Однією
сорочкою точно не обійшлося», —
подумала я. Сама ж я, власне, купила
лише светр, але з радістю лишилася
далі ходити між рядами. Секонд» —
місце, що затягує, ніби сипучі піски. Там
настільки спокійна атмосфера, що
приємно просто ходити та
роздивлятися речі. Проте, заходити в
такі магазини потрібно з грішми, адже
купити щось точно захочеться.
     
Насамкінець хочу лише додати, що за
відомою приказкою нас з вами «по
одежі встрічають». Тому не бійтеся
самовиражатися через власне
бачення стилю. А одяг із секонду нехай
лише сприяє цьому!

F A T O N | 2 8
АНАСТАСІЯ КОПИШИНСЬКА



масмаркетуТЕОРІЯ



Через великий потік людей, вони
фізично не встигають виконувати свою
роботу якісно. 

Також досить актуальна проблема з
розмірами одягу. Я стикалася з такою
проблемою, що в мене достатньо
нетипова фігура, тому мені важко
знайти будь-який одяг. І ось, коли
приходить час купувати новенькі
джинси, стикаюся з однією проблемою
протягом декількох років – це завузько
в зоні стегон та широко в талії. Із цією
проблемою не тільки я мала справу, а
й інші мої подруги. Основна проблема
мас-маркету - це перевиробництво та
використання неекологічних тканин. 

Масові бренди виробляють дешевий
одяг, який люди купують у великій
кількості, а згодом викидають у
смітник. Він не переробляється, тому
випадає з циклу кругової економіки.
Цікаво знати, що кругова економіка -
це модель економічного розвитку,
заснована на відновленні та
раціональному споживанні ресурсів.

Один із популярних мас-маркетів H&M
на своєму сайті (на момент лютого
2022 року) подає таку інформацію, що
ціни на аксесуари та одяг можуть бути
від 25 грн і досягати 4000 грн. Це
залежить від знижок та різних акцій. 

Що ми знаємо про мас - маркет?

Мас-маркет — продукція середнього
рівня якості та демократичної вартості,
розрахована на масового споживача. 

Термін «мас-маркет» надто широкий
для розуміння потреб і можливостей
покупців через їхню величезну кількість.
Для чіткого визначення цільової
аудиторії в маркетингу цей термін
поділяють на мідл-сегмент, економ-
сегмент та люкс-сегмент. 

• Мідл-сегмент — це середні ціни на
товари другорядної якості. Основними
критеріями вибору для покупця є:
зручність у використанні, довговічність,
прагнення престижу. 

• Економ-сегмент — це низькі ціни на
товари поганої якості. Головні критерії:
задоволення найнеобхідніших потреб
покупця та доступна ціна. 

• Люкс-сегмент — це високі ціни на
товари найкращої якості. 

Останній спектр порівняно малий, адже
розрахований переважно на заможних
клієнтів. Потреба величезної кількості
товарів підтверджується такими ж
обсягами продажів.

Зазвичай, коли ти заходиш у мас-
маркет, одразу помічаєш світлі відтінки
в інтер'єрі та величезну чергу до
примірочної. І це є першим мінусом мас-
маркету. Через те, що часу мало та
великий потік людей, утворюються
неймовірні черги. До речі, цікавий факт
щодо них: можна помітити, що відстань
між стелажами дуже маленька, тому
легко зачепити щось рюкзаком, сумкою
або ж навіть рукою. Через це більшість
одягу валяється на підлозі, і з цього
факту випливає ще одна проблема мас-
маркету - це консультанти.

ТЕОРІЯ МАС-МАРКЕТУ

ІЛОНА КОЧМАР
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Must  be  funny  in  a  rich  man's  world . . .  Новий  час  �  нов�  можливост�: прямо  зараз  ти

можеш  знайти  улюблену  роботу, покажи  свої  навички!
 Працюй, реал�зуй, самовдосконалюйся .  Це  те, що  допоможе  тоб�  взяти  верх  

над  твоїми  конкурентами .
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Як набрати авдиторію  
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ КЛІЄНТІВ 
В умовах карантину весь бізнес зазнав збитків, крім одного – онлайн-бізнесу. Сьогодні
практично всі послуги надаються в Інтернеті. Купити одяг, викликати сантехніка,
записатися на масаж – усі ці дії відбуваються у декілька кліків. У 2022 успіх вашої справи
безпосередньо залежить від якісної та професійної роботи вашої сторінки у соціальних
мережах. Тому в цьому матеріалі ми дамо кілька порад продавцям, які бажають залучити
нових клієнтів із мінімальними витратами. 

Зовнішній вигляд профілю

Зробіть фото для профілю, з якого можна
швидко зрозуміти, що це за сторінка.
Заповніть опис та всі контакти. В описі
чітко вкажіть ваші послуги та придумайте,
чим ви відрізнятиметеся серед інших.
Наприклад, не просто "Торти. Київ", а
"Зробимо торт, про який ви могли тільки
мріяти. Знижка 15% на перше замовлення.
Доставка по Києву". Гарно оформленим
сторінкам із повною інформацією люди
довірятимуть більше, ніж порожній та
незрозумілій. Так, наприклад, у школі
Еліни Чеботарьової Онлайн професій є
окрема вакансія Дизайн інфопродуктів,
де люди вчаться збільшувати перегляди
профілю шляхом оформлення. Сама ж
Еліна у своїх соціальних мережах часто
розбирає сторінки читачів і допомагає їм
збільшити прибуток без вкладень у
рекламу, концентруючись лише на
візуалі.

Наповнен�сть контентом

Зроб�ть невелику фотосес�ю ваших товар�в
чи послуг, як� ви надаєте. Стр�чка не має
бути порожньою, виклад�ть 12-15 пост�в.
Створ�ть к�лька рекламних пост�в у блог або
актуальн� �стор�ї з в�дпов�дями на найчаст�ш�
запитання «Як купити?», «Є повернення?»,
«Який розм�р мен� п�д�йде?» тощо. Так
кл�єнти в�дразу зможуть отримати в�дпов�д�
на свої запитання. 

Якщо у вас є відгуки, обов'язково
поділіться ними в історії з відмітками
клієнтів. Намагайтеся відповідати на
запитання швидко та ввічливо
спілкуватися з покупцями. Якщо у вас не
вистачатиме часу на перевірку
коментарів та особистих повідомлень, —
скористайтеся послугами менеджера.

Робота з інфлюенсерами 

Запропонуйте невеликим блогерам
співпрацю по бартеру: надішліть свій
товар на огляд за чесну рекомендацію
або надайте послугу. Якщо серед ваших
клієнтів будуть люди, які мають значну
аудиторію, запропонуйте їм особисто
стати амбасадорами бренду, давайте
бонуси та подарунки в обмін на їхні
рекомендації. Запропонуйте особистий
промокод з ім'ям блога, завдяки якому
ви отримаєте регулярні згадки та
продажі, а блогер — додаткову цінність
для своєї аудиторії.

Розвага аудиторії

Улаштуйте старий добрий розіграш,
умовами якого будуть, лайк, позначка
двох  друзів або репост в історії.
Подарунком зробіть свій товар. Можете
знайти партнера, який також
прорекламує ваш розіграш в обмін на
додавання в умови підписку на його
сторінку.
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Робота прямо з ліжка: 
 
 

5 ПРОФЕСІЙ В ІНТЕРНЕТІ З НАЙБІЛЬШИМ ПОПИТОМ

Копірайтер 

Копірайтери займаються написанням
текстів, комерційних пропозицій,
сценаріїв для рекламних роликів на
телебаченні або радіо, е-мейл
розсилками рекламних слоганів.
Можливий заробіток становить від 100 до
2000$ за місяць. 

Режисер відеомонтажу

Відеомонтажери за допомогою
спеціальних програм для обробки аудіо
та відео займаються створенням
відеопрезентації та тематичних відео з
метою розваги користувачів і залучення
нової аудиторії до своїх продуктів.
Заробітна плата – 400-1000$ в місяць.

  

Онлайн-консультант

Онлайн-консультанти відповідають
клієнтам на різні запитання щодо
роботи із сайтом, допомагають
оформити замовлення і розв'язувати
різні проблеми. Діапазон заробітків у
середньому складає 200-500$ в місяць.

Веб-дизайнер

Веб-дизайнери створюють зовнішній
вигляд майбутнього сайту, визначають,
як будуть розміщені різні елементи, та
займаються їх оформленням. Веб-
дизайнери заробляють від 900-1500$ на
місяць і більше.

SMM-спеціаліст 

Їхнє завдання полягає у просуванні
товарів, послуг, роботі в інтернеті з
іміджем певного бренду, пошуку і
нейтралізації негативу від користувачів.
Головна мета – це залучення на ресурс
замовника якомога більшої аудиторії з
соцмереж.
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прямо з ліжкаРОБОТА



Сьогодні бажання заробляти в підлітка —
аж ніяк не забаганка. У соцмережах
блогери постійно транслюють нав’язливу
думку: хто раніше починає працювати,
той швидше досягає успіху. Тому все
більше молодих людей прагнуть почати
заробляти власні перші гроші з раннього
віку.

По-перше, підлітки нового покоління із
дитячих років засвоюють просту істину —
без грошей у сучасному світі не прожити.
Вони усвідомлюють, що батьки не вічно
працюватимуть, забезпечуючи сина чи
дочку всім необхідним.

По-друге, потреба заробляти визначена
устроєм нашого суспільства. Підліток
розуміє, що для реалізації його бажання
потрібні гроші. Батьки мають чітко
розпланований бюджет, на кишенькові
витрати залишається небагато. Єдиний
вихід — шукати способи заробітку.

Сучасний ринок пропонує безліч
варіантів підробітку для людей різного
віку: як онлайн, так і в реальному житті. У
цьому матеріалі ми зібрали 20 ідей для
заробітку з різних категорій, які під силу
здійснити школярам і студентам.
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Робота у вашому місті

Вожатий у таборі

Сучасний ринок пропонує безліч
варіантів підробітку для людей різного
віку: як онлайн, так і в реальному житті. У
цьому матеріалі ми зібрали 20 ідей для
заробітку з різних категорій, які під силу
здійснити школярам і студентам.

Основне завдання роботи для підлітків
не в інтернеті — знайти роботу за
зручним графіком, аби не пропускати
заняття. Проте молоді люди мають низку
переваг: вони активні, швидко виявляють
ініціативу, відповідально ставляться до
завдань, ними легко керувати, є
універсальними, тобто швидко
пристосовуються до різних умов.
Роботодавці розуміють ці переваги, тому
школяру або студенту потрібно лише
показати себе у вигідному світлі.

Якщо ви відпочивали влітку в таборах, то
знаєте, що в старшого вожатого з освітою
часто буває помічник. На посаду можуть
узяти підлітка. Але заздалегідь дізнайтеся
про деталі оплати. Буває так, що
помічнику вожатого не платять, проте
дозволяють безкоштовно відпочивати в
таборі.

Зверніться до однієї з кур’єрських служб
свого міста та запропонуйте послуги
доставки. Підлітки можуть розносити
газети та журнали, доставляти піцу чи
покупки із супермаркету. Наявність
велосипеда буде перевагою. За даними
work.ua у лютому 2002 за повний
робочий день або у вихідні можна
заробляти від 300–400 грн за зміну. 

Кур’єр

M O N E Y , H O N E Y | 3 7



Р О Б О Т А  В  І Н Т Е Р Н Е Т І

Я К Щ О  В А Р І А Н Т И  П І Д Р О Б І Т К У
О Ф Л А Й Н  В А М  Н Е  П І Д Х О Д Я Т Ь ,
М О Ж Н А  С П Р О Б У В А Т И  С В О Ї
С И Л И  О Н Л А Й Н .  

В  І Н Т Е Р Н Е Т І  З А М О В Н И К
З А З В И Ч А Й  Н Е  Н А Д А Є
В Е Л И К О Г О  З Н А Ч Е Н Н Я
В А Ш О М У  В І К У .  Г О Л О В Н Е  —
П Р О Ф Е С І Й Н І Й  П І Д Х І Д  Д О
Р О Б О Т И .  С К Л А Д Н О Щ І  М О Ж У Т Ь
В И Н И К Н У Т И  Л И Ш Е  Т О Д І ,  К О Л И
Р О Б О Т О Д А В Е Ц Ь
В Л А Ш Т О В У В А Т И М Е  В А С  Н А
П О С Т І Й Н Е  М І С Ц Е  Р О Б О Т И .  А Л Е
Н А Й Ч А С Т І Ш Е  О Н Л А Й Н  М О Ж Н А
П Р А Ц Ю В А Т И  З А  В І Д Р Я Д Н О Ю
О П Л А Т О Ю ,  К О Л И  В А М
П Л А Т Я Т Ь  З А  В К А З А Н И Й  О Б С Я Г
Р О Б О Т И .
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С Т В О Р Е Н Н Я  С А Й Т І В
Наразі користувачів інтернету цікавить ця
галузь, адже бізнес дуже стрімко
переходить на віртуальні майданчики і
приносить власникам хороший прибуток.
Заробити на створенні сайтів можна без
спеціальної освіти та професійних
навичок програмування. Уся інформація
є в інтернеті: різноманітні відеоролики,
статті, курси. Після усвідомлення, як
працює ця схема, можна шукати клієнтів
та пропонувати їм свої послуги за гроші.

П Е Р Е К Л А Д  С Т А Т Е Й
Якщо ви знаєте іноземну мову, тоді
можете заробляти в інтернеті саме так.
Послуги перекладу замовляють бюро
перекладів, власники сайтів, приватні
особи. Дипломованим перекладачем
бути необов’язково, але володіти
іноземною та рідною мовою потрібно на
високому рівні.

М Е Н Е Д Ж Е Р  Б Л О Г Е Р А

З активним розвитком обох цих
соцмереж з’явилося багато нових
професій. Одна з таких — менеджер
блогера. В обов’язки цієї людини входить
написання сценаріїв для відео на «Ютуб»
або сторіс в «Інстаграм», розробка
контент-плану для публікацій, монтаж
відео, створення обкладинок для ютуб-
каналів та макетів для інста-сторі.

О Н Л А Й Н - С Т Р И М И
Стрим — це онлайн-трансляція дій, які
коментуються. Отже, стримерами
називають людей, які проводять прямі
ефірі на відеохостингах Twitch, YouTube,
GoodGame тощо, демонструють щось,
спілкуються з аудиторією. Заробляти так
можно за допомогою нативної реклами,
продажу товарів та послуг прямо під час
трансляції, отримуючи донати
(пожертвування) від глядачів.
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ТОП-ШКОЛИ 
ДЛЯ НАВЧАННЯ БІЗНЕСУ 

В КИЄВІ



Топ школи 
для навчання
бізнесу 
в Києві

Unit school of business

USB — це 80% практики та орієнтація на
результат. Освітня програма відповідно
до методики каліфорнійського
університету Berkeley. Місцеві
підприємці адаптували її до українського
ринку. Програма триває десять тижнів,
практична частина займає 80%. У цій
школі є різні програми для вивчення.
Наприклад, у програмі «BUILD» ви
зможете отримати фінансування від
акселератора Indax та запустити
виробництво. Або «START»,  після якої ви
зможете втілити практичні навички та
продовжити проект в одному з
акселераторів школи. 
Переваги саме цієї школи полягають в
тому, що лише 20% теорії, без якої ніяк не
можна. Вже під час навчання учні
починають працювати над своїм
бізнесом, а експерти одразу
допомагають з реальними проблемами,
які можуть в них виникнути. Програма
складається з семи ключових елементів
бізнесу, які вивчають за 10 тижнів.
Аналізується бізнес-модель, стратегія,
маркетинг, продажі, менеджмент,
фінанси, а також робота в команді. Ви
маєте постійний зворотній зв’язок із
кураторами.  

Навчання проводять провідні експерти,
серед яких:

1.Андрій Саламатов — голова
маркетингового комітету Європейської
Бізнес Асоціації
2.Катерина Вершиніна — тренер з
дизайн-мислення, акредитований
консультант Європейського банку
реконструкції та розвитку. 
3.Володимир Страшко - засновник
консалтингової компанії «HR YOU»,
4.Вадим і Анастасія Марценки -
засновники компанії Martsenko Sales,
тренери з продажу. 

Один із найвідоміших випускників  —
Богдан Процюк, який увійшов до
рейтингу Forbes. Він  засновник
компанії "Eco-friendly", що займається
виробництвом паперових трубочок для
напоїв.  

"Експерти Катерина Вершиніна і
Андрій Саламатов допомогли мені
побудувати бізнес-модель, якою я
зараз користуюся. Я прописав нові
скрипти, які дуже позитивно вплинули
на наші обсяги продажів", — розповів
Богдан.

Більше інформації про нього буде в
іншій рубриці. Також  хочу згадати
про Святослава Сербіна, який має
компанію. Вона займається
виробництвом та реалізацією
шумоізольованих офісних кабін.   
 Результат після навчання: збільшив
обсяг у 5 разів, відкрив шоурум у
Мінську та кількох країнах
ближнього закордоння, підписав
контракт із німецькою шоколадною
фабрикою «Lindit», став українським
виробником, на продукцію якого є
попит у Європі. 

Бізнес школа МІМ

Навчання відбувається за програмою МВА — це шлях до глибинного розуміння процесів
управління в умовах динамічного бізнес-середовища та інтенсивної конкуренції.

У чому полягає особливість програми MBA? Вона готує до викликів і стрімких змін
навколишнього середовища, надає знання та інструментарій для ухвалення успішних
управлінських рішень, розуміння всіх операційних бізнес-процесів. Провідні викладачі
школи: Александров Олексій - віце-президент Expobank CZ, президент Private Banking
Club при Незалежній асоціації банків України (НАБУ).
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M O N E Y ,  H O N E Y



A D D I C T E D ?
Чи  ти  знаєш, як  працює  телебачення?  А, може, мр�єш  стати  з�ркою  св�тових  екран�в?

Нев�домий  шлях  захоплюючий, але  з�  своїми  пастками . . .  А  ти  готовий  до
випробувань?  Будь  обережний, адже  ненароком  можна  стати  залежним .



Телебачення — це не лише сумнівна

коробка, яка транслює матеріали

згідно з розкладом, вона вже

перейшла на різноманітні платформи,

щоправда, збільшивши попит серед

глядачів. Тема тієї сторони ТБ не

популярна, адже ніхто не хоче

розкривати основні важелі впливу на

людей. 

Герой — основа реаліті-шоу, а не ви

самі. Як зазначає кастинг-

менеджерка, шукають лише типажних

людей: тобто такі образи, які

вкорінилися в нашій свідомості. 

Для чого? Глядачам легше сприймати

щось знайоме. Знімають завжди

яскравих людей. Згадайте будь-якого

персонажа: він несе свій меседж до

кінця, намагається не змінювати його.

АЛЕ! Персонаж — це не актор.

Кастинг-менеджери відбирають

реальних людей (і, за словами героїні

інтерв’ю, більшість особистостей

знайдені ними самотужки).

Кастинг-менеджерка розповіла про

інсайди своєї професії та як вона

обирає героїв для українських

реаліті-шоу. 
“Люди - це матеріали”, - прозвучала

фраза працівниці телебачення. Це

зумовлено тим, що такому формату

потрібна нестандартність.

Будьте готові показати всім погані

риси характеру, тоді й сформується

ваш типовий герой, оскільки ви

повинні “забути про його глибину”. 

На знімальному майданчику

провокуються конфлікти для більш

динамічного розвитку сюжету, це

вже не секрет. Такі умови можуть

бути вказані навіть у контракті, який

ви підписуєте. 

Наприклад,  як каже учасниця шоу

“Супер топ-модель по-українськи”,

їхній договір регламентував бійки

(прибрав їх). А до цього можна було

гамселитися? 

Однак інший проєкт - “Від пацанки

до панянки” акцентував свою увагу

на саме на них.

Не конфліктами єдиними

відіграються продюсери на

персонажах. Зазвичай у анкетуванні

просять указати основні страхи,

конфлікті ситуації в родині чи

бекграунд для захопливого зачину.  

СВІТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Орест Сливенко
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https://www.bbc.com/culture/article/20211201-why-reality-tv-deserves-more-credit#:~:text=the%20real%20world.%22-,If%20the%20initial%20thrill%20of%20reality%20TV%20lay%20in%20the%20idea%20that%20anyone%20could%20become%20a%20star%2C%20the%20paradigm%20of%20it%20soon%20shifted%20to%20become%20less%20egalitarian,-At%20the%20turn
https://www.bbc.com/culture/article/20211201-why-reality-tv-deserves-more-credit#:~:text=The%20show%20followed%20a%20group%20of%20young%20adults%20as%20they%20temporarily%20lived%20in%20New%20York%20together%20in%20one%20home%2C%20while%20being%20filmed%20non%2Dstop.%20As%20the%20series%20changed%20city%20with%20every%20season%2C%20it%20was%20radical%20in%20its%20early%20years%20for%20spotlighting%20diverse%20perspectives%20on%20sex%2C%20racism%2C%20abortion%2C%20politics%20and%20addiction.
https://www.youtube.com/watch?v=2FL8dZfcXZs&t=672s
https://www.youtube.com/watch?v=2FL8dZfcXZs&t=932s
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ФЕЙКОВИЙ МОЦАРТ,
КІНОПЛІВКА І ВТОМЛЕНА
КАТРУСЯ  
РЕПОРТАЖ ІЗ КИЇВСЬКОГО ТЕЛЕЦЕНТРУ

Здавалося, зелений обшарпаний паркан
не закінчиться ніколи. Модерна споруда
неприступна: навіть не знаєш, з якої
сторони до неї підібратися, хоча її
бетонна коробка бовваніла ще із зупинки.
Усе-таки йти з «Лук’янівської» було
помилкою. Минаю десятки голих дерев.
Приблизно стільки ж автомобілів
проїжджають повз, допоки не опиняюся
перед напіврозваленим парадним
входом. Концертна зала на
архітектурному плані — суцільна руїна в
дійсності. Яскраве уособлення закінчення
радянської епохи. Тротуар у вибоїнах.
Тріщини розповзаються павутиною.
Лічені кроки — і прапори вказують на те,
що я так довго шукала. Золотисто-
коричневі плити контрастують із білими
літерами, які старанно виводять напис
«Олівець». Так, поки однокурсники спали
на черговій лекції, я потрапила в місце, де
твориться історія телебачення.

На мене вже чекала екскурсоводка Анна.
Принаймні так пише на журналістському
посвідченні, що висіло обмотаним на
зап’ясті. Одразу пірнаємо в хол, де
розташувався лекторій, коворкінг спейс і
різноманітні виставки студій, з якими
співпрацює телецентр. Я зачаровано
слухаю історію кожної інсталяції. Не могла
не слухати. Екскурсоводка приворожила
навіть мармурові стіни. Вона жваво
жестикулює й після кожного жарту,
заливаючись сміхом, вставляє «та й таке»..

Посеред холу — матове скло. Прозорою
ширмою воно відділяє експозицію від
іншого простору. Тут зберігаються ручні
вироби з різних куточків України, які
належать національним меншинам. 

Спокійна мелодія розтікається тлом і
вводить у транс. Посередині стіни
пишніє картина з екстравагантною
ромкою. Червоно-чорні мазки
перлинами заповнили полотно, а
золота рамка лише органічно доповнює
композицію. Їй акомпанують лицарські
обладунки, обгорілі шайблики
(обвуглені дощечки, які кидають на
Купала) та дряпанка з підписом
«Портрет Моцарта». Та Анна підказує,
що ніякий це не Моцарт, а інший
композитор, ім’я якого вилетіло з
голови вже за мить. Технічна помилка.
Тест на достовірність не пройшло навіть
«Суспільне». Завіса.

Перед нами виростає невелике
приміщення, зовнішньо схоже на кіоск.
Це був музей телебачення. Коли
заходиш всередину, розумієш, що тут
усе дихає нафталіном: перші камери,
телевізори, мікрофони, радіоприймачі й
інше приладдя, — його ви побачите хіба
в бабусі на горищі. На столі лежить
кіноплівка «Алітет іде в гори». Та сама,
яку випадково пустили в ефір задом
наперед під час першої трансляції
українського ТБ.
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Фейковий Моцарт,
кіноплівка і втомлена

Катруся 



У маленькій кімнаті праворуч горить
червоне приглушене світло. Воно теж
має свій резон. Саме за такого освітлення
раніше проявляли плівку. Отож мимоволі
я почала переноситися в час, коли фільми
вимірювалися в метрах кінострічок, а
ввечері чекала чергова казка Діда
Панаса. Нехай попри те, що моя
генерація вже цього не застала. До речі,
місце для казкаря тут теж відведено
почесне:

— Знаєте цього дядька? Може, і не знаєте,
але фразу «Отака, кхм, малята» точно
маєте пам’ятати, — Анна закашлюється, а
потім тепло усміхається, вказуючи на
портрет Весклярова. — Ходять легенди,
що це його творчість.

Вона постійно підсовує невідому техніку
із пропозицією відгадати, що це. Теорії
щоразу стають усе абсурднішими, але
Анну, схоже, маячня лише більше
веселить. У кутку зібралися легендарні
ляльки, на яких виросли ще наші батьки.
Навіть Катруся є. Однак без кінозалу. І
якась понурена: висить собі на гаку,
похилила голову й не хоче повертатися у
звичне положення, як би Анна не
намагалася її штурхати.

— Катруся втомилася, треба дати їй
спокій.

Минаємо ще декілька експонатів і
покидаємо «кіоск», де продається історія.
Коридор веде в блок, у якому
розташований «Суспільний». Дорогою
нам трапляється безліч працівників і
кожен із них привітно вітається, від чого
стає ніяково. Гримерні, кімнати
режисерів, операторів, редакторів та
інших членів творчої команди. 

Не помічаю, як моє взуття ступило на
підлогу знімального майданчика. Ще з
дитинства я мріяла потрапити за
лаштунки зйомок. Надто вже мене
захоплювали яскраві екрани й численні
камери, спрямовані на людей у кадрі.
Завмираю від звичайних рухів ведучої,
яка поправляє мікрофон. Циферблат
сповіщає: за хвилину розпочинається
пряме включення. Ще декілька
фінальних правок. Камера. Мотор. Нас
проганяють зі знімального майданчика.
Хвилинна поїздка ліфтом — і ми на
двадцять першому поверсі, практично
під дахом «Олівця». Холодний вітер
пронизує кістки. Охоронець ховає ніс
під куртку, щоби не підставляти обличчя
льодяним потокам повітря. Проте
щойно вдивляєшся в далечінь, весь світ
перестає тиснути своїми турботами.
Свобода. Тут відчувається саме свобода.
Земне тяжіння більше не діє — так і
кортить розчинитися серед вогнів
хмарочосів.
— Інколи сюди варто приходити, аби
просто помовчати, — промовляє
екскурсоводка після тривалої тиші.
Вона розповідає ще якісь легенди про
привидів телецентру, казуси на роботі й
докарантинні часи, проте панорама аж
надто прикула увагу. Її слова пролітають
крізь вуха.
Час не зупинився, він продовжує
спливати без упину. Стає навіть сумно
через те, що все хороше колись
закінчується. Переступаємо калюжу біля
дверей. Хлюп-хлюп. Цифри
зменшуються від 21 до 1. Двері позаду
зачинилися. Я знову звичайна перехожа
на вулиці Юрія Іллєнка.

  

МАР'ЯНА ЛАСТОВИРЯ
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I N S T A G R A M

V S

Р Е А Л Ь Н І С Т Ь

Зараз, безумовно, соцмережі стали

невід’ємною частиною нашого життя.

Перегляд новин, спілкування з друзями,

можливість вивчати щось нове — усе це є

перевагами онлайн світу.

А що тоді з недоліками?

 Укотре ми прокручуємо нашу стрічку

новин в Інстаграмі й бачимо там сотні

ідеальних облич та фігур, успішну кар’єру

та ідеальну сім’ю, шалену продуктивність

24/7 без невдач та вигорань.

Ми починаємо комплексувати,

порівнювати себе з цією «досконалою

картинкою», яка не завжди співзвучна з

реальним життям.

Інфлюенсери — люди, які ведуть за

собою мільйони і мали би позитивно

впливати на свою аудиторію, деякі з них

просто обманюють своїх фоловерів,

нав’язують їм нереальні стандарти краси,

через що може страждати самооцінка

багатьох користувачів соцмереж.

Окрім цього, мета аккаунту - нагадати

відчайдушним шанувальникам, що всі

ми люди зі своїми недоліками та

особливостями, реальне життя

неможливе без труднощів, злетів та

падінь.

Як уберегти свою самооцінку?

Одне з найголовніших правил — Не

порівнюй! 

“Єдина людина, з якою ви повинні

порівнювати себе — це ви в минулому. І

єдина людина, краще якої ви повинні

бути, - це ви зараз” — одне з правил

життя австрійського психолога

Зигмунда Фрейда.

Порівняння своїх результатів із

досягненнями інших, часто навіть

незнайомих нам людей — це шлях до

поразки.

Ми не можемо знати, що відбувається

«за кулісами» відомого блогера чи якої-

небудь знаменитості, нам відомо лише

те, що нам хочуть показати. Не бачимо

їхніх проблем, утрат, того шляху, яким

людина пройшла, щоб бути такою, якою

є зараз.

 

Через це й не т�льки, у соц�альн�й мереж�
Instagram з’явилася стор�нка Beauty False

(Фальшива краса), яка присвячена тому,

щоб показувати всю правду про з�рок без
тонни косметики та фотошопу.
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Пиши, друкуй,
читай українською!



ПИШИ, ДРУКУЙ, ЧИТАЙ
УКРАЇНСЬКОЮ!

ЄЛИЗАВЕТА САГАН

Від 16 січня 2022 року в Україні набула
чинності 25-а стаття закону «Про
забезпечення функціонування
української мови як державної». Із цього
дня друковані ЗМІ загальнодержавної та
регіональної сфер розповсюдження в
Україні видаються державною мовою. 
 
Держкомтелерадіо зазначає, що випуски
іншими мовами (в тому числі і
російською) можливі лише у тому
випадку, якщо паралельно з іноземною
тираж цього видання видається
державною мовою. За порушення цього
закону передбачений штраф від 400 до
500 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

Та чи насправді змінилося щось у житті
друкованих ЗМІ?
Рішення про перехід на українську
ухвалено ще у 2019, але перехідний
період закінчився лише зараз. Випуск
преси двома мовами дуже здорожчує
виробництво друкованої преси, тому
видання переважно відмовляються від
російської версії. І хоч друковані ЗМІ вже
видали свої нові номери українською та
повідомили про українізацію, деякі з них
не приховують свого невдоволення. 

Так, наприклад, газета «Комсомольська
правда в Україні» дала зрозуміти, що
переходить на українську вкрай
неохоче. Головна редакторка «КП в
Україні» Оксана Богданова у першій
публікації українською заявила, що це
взагалі можуть бути останні випуски
газети. “Зміни без шансу зберегти все,
як було не викликають захвату",  ідеться
в колонці Оксани Богданової у
першому україномовному номері, який
вийшов 13 січня.
Важливо зазначити, що випуски видань,
які вирішили друкуватися двома
мовами паралельно, мають видаватися
під однаковою назвою та бути
однаковими за змістом, обсягом та
способом друку. А в магазинах чи інших
точках продажу газет та журналів, преса
українською має налічувати не менше
50% від основної кількості наявних
видань. Водночас ці правила не будуть
поширюватися на ЗМІ, що видаються
кримськотатрською мовою чи
офіційними мовами Євросоюзу.
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ADDICTED?



F R E U D  T O L D
Коли  екрани  диктують  правила  усп�шного  усп�ху  в  15 �  пропагують  невичерпну

продуктивн�сть, дуже  складно  не  втратити  себе .Нин�  важливо  не  забувати
турбуватися  про  себе, тож  швиденько  перегортай  стор�нку  �  читай  про  те, що  тебе

турбує  без  крихти  стигматизац�ї!
 



Кожен із нас часом відчуває шалену
втому від праці. Велика кількість
інформації, багатозадачність чи комплекс
відмінника — все це дається в знаки
нашій нервовій системі. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров‘я
(ВООЗ) у світі кожен сьомий 10-19-річний
підліток відчуває психічний розлад, що
становить 13% загальних захворювань у
цій віковій групі. Тому, саме ментальним
проблемам варто приділяти належну
увагу. У цій авторській колонці, я хочу
проаналізувати такий розповсюджений
синдром серед сучасної молоді як
емоційне вигорання.

Що таке синдром емоційного вигорання
(СЕВ)? 

Історично, ця проблема була більш
актуальною для людей старших за 45,
однак у століття діджиталізації та
технократизму молоде покоління стає
жертвою нищівного СЕВ, або, як його ще
називають у народі, синдрому 21 сторіччя.

Фахівці у сфері психіатрії визначили цей
термін наступним чином.

Почуття виснаження або втоми.
Відчуття негативу відносно ситуацій,
пов’язаних із навчанням, відсутність
мотивації, негативне сприйняття
реальності.
Відчуття неспроможності впоратися
зі своїми робочими обов’язками, що
провокують сумніви у власних
здібностях і можливостях.

Емоційне вигорання — це емоційне
виснаження та тривала втома, які
посилюється з плином часом.

Чому ж саме на цей синдром
скаржаться підлітки? Ключ до розгадки
лежить у тривалому користуванні
різноманітними гаджетами. Особливо в
епоху панування COVID-19, коли усі ми
стали заручниками цифрового світу. За
даними органзації UNICEF (Дитячий
фонд ООН) дев'ять мільйонів підлітків у
Європі (віком від 10 до 19 років) живуть із
психічними розладами, причому
більшість випадків — це тривога та
депресія.

Всесвітня організація охорони здоров‘я
виділяє три основних симптоми
емоційного вигорання: 

АБО ЯК НЕ ПОТРАПИТИ У ПАСТКУ СТРЕСУ
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ
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Розподіляти час між особистим
життям і навчанням (роботою) і ні в
якому разі не змішувати їх;
Відпочивати між виконанням
завдань, робити тривалу перерву; 
Час від часу змінювати сферу
виконання роботи: від розумової
праці до фізичної, чи навпаки, щоб
дати мозку відпочити;
Складати план на день, опрацювати
різноманітні методи тайм
менеджменту (матриця Ейзенхауера,
техніка Помідора тощо);
Встановити власний режим: спати
сім з половиною годин, повноцінно
харчуватись, вживати достатню
кількість води;
Займатися спортом;
За потреби звертатися до фахівців у
сфері психології чи психіатрії;

Що робити, щоб уникнути цього
синдрому: 

Підсумки

Здоров‘я, особливо ментальне, є
запорукою тривалого, цікавого,
сповненого пригод життя. Тому дбайте
про свій психічний стан, не
зловживайте робочими обов’язками та
дбайте про власну емоційну безпеку.
Будьте здоровими та щасливими!

ВЛАДИСЛАВ КРАВЦОВ

Стадія напруги: зникнення
позитивних емоцій, з‘являється стан
тривожності, незадоволеності,
приглушення негативних емоцій,
мимовільний прояв гніву. 
Стадія резистенції: неприязнь
оточення, антипатія до колег,
усвідомлений прояв гніву до близьких
людей.
Стадія вигорання: байдужість до
всього, відсутність інтересу до роботи,
спрощення ставлення до проблем.

Спеціалісти також просять не плутати
синдром емоційного вигорання з
перевтомою, адже від надмірної
втомленості можна відійти за декілька
днів шляхом відпочинку, тоді як
вигорання потребує тривалого лікування. 

СЕВ поділяється на три етапи: 

Чи можна позбутись цього синдрому
самостійно?

Психологи намагаються активно
розв'язувати проблеми емоційного
вигорання серед підлітків, однак велика
роль належить також і батькам, які
повинні підтримувати своїх дітей. Для вас
я підготував кілька простих порад щодо
зменшення впливу СЕВ. 



БЕЗ ПАНІКИ  
anxiety, darling?



Обсесивно-компульсивний розлад. Він
проявляється в нав’язливих думках, що
змушують людину вдаватися до
ірраціональних дій. До прикладу, ти
можеш постійно мити руки, розкладати
всі речі рівненько на полицях, боятися
наступити на шви бруківки, адже мозок
диктує найгірші сценарії з твоєю участю,
якщо не виконаєш забаганки голови. З
часом цей страх починає все більше й
більше прогресувати, через що людина
перебуває в тривозі від 15 хвилин до 15
годин на день

Генералізований тривожний розлад. У
такому випадку людина відчуває
гострий приступ тривоги й паніки без
будь-яких конкретних причин.
Тривожність стає майже перманентною,
не покидаючи тебе протягом доби.

Панічні атаки. Різкі й сильні «виплески»
адреналіну, під час яких ти задихаєшся,
не можеш ковтати, відчуваєш нудоту,
підвищену пітливість, біль у шлунку,
серці тощо. Під час «класичних»
панічних атак, людина думає, що вона
помирає чи втрачає розум. Зазвичай
приступ триває від 3 до 15 хвилин, проте
може сягати й години.

Здорове vs. Нездорове хвилювання

«Корисна» тривога не з’являється просто
так. Зазвичай це адекватна реакція тіла
на стрес чи важливу подію: іспит, річницю
стосунків або ж сварку з батьками. Такі
хвилювання можна контролювати, вони
тривають протягом короткого проміжку
часу й лише змушують сіру речовину в
мозку працювати, давати поштовх до дій.
Вони не завдають проблем. А що, якщо
тривога без будь-яких причин триває
декілька днів, тижнів, місяців і поки не
планує покидати? Ти відчуваєш сильну
знервованість, роздратування,
незосередженість, жалієшся на поганий
сон. Можливо, виникають ситуації, коли у
твою кров надходить занадто багато
адреналіну. Серце вискакує з грудей,
починається задихання, а перед очима
з’являється «туман» чи суцільна темрява.
У голові виникають думки, що ти
божеволієш, втрачаєш контроль над
своїм тілом або помираєш. Усе це
сигналізує серйозність проблеми, яка
потребує професійного рішення.

Тисяча й один відтінок «тривожки»

Існує безліч класифікацій тривожних
розладів, однак найпоширенішими
проявами, за визначення Mayo Clinic,
вважають:

anxiety, darling?

Без паніки  
ЩО ТАКЕ ТРИВОЖНІСТЬ І ЯК ІЗ НЕЮ ВПОРАТИСЯ

Сьогоднішня реальність диктує обставини, у яких хвилювання видається нам чимось
абсолютно нормальним і знайомим кожному. Однак інколи в організмі, як і в інших
системах, виникають пошкодження, що можуть призвести до масштабної катастрофи,
спричинивши розвиток різних розладів. Тож варто вчасно виявити проблеми, щоби
знайти важелі їхнього подолання.
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а можна
тривожкою
вдарити по

кримському
мосту?

Чому виникає тривожний розлад?

Насправді чинників, що спричиняють
тривожність, є досить багато. Складно
зрозуміти, який фактор конкретно
призвів до розвитку розладу. Це можуть
бути зовнішні обставини, що породжують
стрес, зокрема конфлікти, невдачі чи
проблеми в стосунках. Місце має й
генетика: якщо хтось із твоєї родини
страждає на підвищену тривожність,
високим є ризик розвитку розладу й у
тебе. Окрім того, медичні фактори,
наприклад, взаємодія з іншими
фармацевтичними препаратами чи інші
хвороби можуть бути каталізаторами
тривожності.

Вихід знайдено, але відчиняйте двері в
правильний бік

Найкраща порада — звернутися за
допомогою до фахівця, який поставить
діагноз і підбере тобі індивідуальний курс
лікування. Часто це поєднання
медикаментів та когнітивно-поведінкової
терапії (КПТ), що полягає у виявленні
будь-яких негативних моделей мислення
й поведінки. Загальна тривалість
лікування буває від 4 до 24 сеансів.
Звертатися до лікаря — не соромно. Чим
швидше ти попросиш про допомогу, тим
менше зусиль доведеться витрати для
рішення проблеми.

Якщо в тебе немає коштів звернутися до
фахівців, існує безліч ресурсів та
психотерапевтів, які надають допомогу.

 
 

КОРОТКИЙ
ПЕРЕЛІК 

ШУКАЙ ДАЛІ!

Як допомогти самому собі?

Наступні поради Шотландського
національного інформаційного центру
здоров’я не допоможуть тобі повністю
позбутися тривожності, однак значно
зменшать симптоми її прояву в
критичних ситуаціях. Нагадаємо, що в
будь-якому разі варто звернутися до
лікаря, адже ігнорування проблеми
може призвести до ускладнень
тривожності.

Спробуй спати більше ніж сім годин і
якомога частіше виходити на вулицю,
якщо цього дозволяє безпекова
ситуація в регіоні. 10-хвилинна
прогулянка до магазину допоможе
відволіктися й перемкнути увагу. Так, ми
розуміємо, що в нинішніх реаліях тобі
складно перестати цілодобово читати
новини, але нестача сну навіть у мирний
час призводить до дратівливості чи
надмірної тривожності. Також зменш
кількість кави, алкоголю та нікотину в
організмі. Кофеїн підвищує
артеріальний тиск, тому твоє тіло
випадково сплутає його дію з
наростанням хвилювання, що тільки
погіршить стан. Алкоголь і нікотин теж
не здатні ліквідувати проблему, хіба
усунуть симптоми на деякий час.

Техніки дихання. Вони допоможуть
перемістити фокус і позбутися
фізичного прояву тривожності. Почни
вдихати, подумки рахуючи до чотирьох,
зроби коротку паузу. 
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остаточно розщепиться в крові, а
серцебиття й дихання прийде в норму.
Також для полегшення виконання
вправи ти можеш скористатися додатком
«Breathe».

Техніки заземлення. Сядь у зручну позу,
зробивши глибокий вдих. Подумки або
вголос назви п’ять речей, які бачиш,
чотири, яких торкаєшся, три звуки, два
запахи й один смак, що відчуваєш. Так ти
зможеш зосередитися на зовнішніх
об’єктах, а паніці.

Дозволь собі хвилюватися протягом
певного часу. Звучить дивно, але інколи
дієво! Обери конкретний час від 10 до 15
хвилини і відкладай усі тривоги до того
моменту. Коли ж на екрані телефону
з’являються потрібні цифри, постав
таймер, забудь про раціональність — і
тривожся про все, що тебе турбує, без
спроб знайти вихід чи рішення. Щойно
час вийшов, спробуй заспокоїтися й
повернутися до роботи. Цей спосіб
зможе допомогти тобі відчути контроль
над страхом.

anxiety, darling?

МАР'ЯНА ЛАСТОВИРЯ
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%B7-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC


ДЕПРЕСІЯ  
never be blue



ДЕПРЕСІЯ: ТЯЖКЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЧИ

ЗВИЧАЙНА ЛІНЬ?
 За даними Всесвітньої організації

охорони здоров’я, на депресію страждає
близько 300 млн людей у всьому світі. В
Україні ця хвороба є найбільш
поширеною проблемою серед психічних
розладів.

Ми часто плутаємо депресію зі
звичайною меланхолією. Затримали
зарплату, не склали іспит, посварилися з
коханим — ці події змушують почуватися
погано. Однак зазвичай уже через кілька
днів стає легше, коли ж люди в депресії
переживають пригніченість, апатію та
інші симптоми достатньо довго. Усі
травмуючі епізоди життя складаються в
одне жахливе захворювання, на яке
багато хто заплющує очі й знецінює його
значущість, поки самі не стикаються з
проблемою віч-на-віч.

Що ж таке депресія?
Депресія — це комплексний розлад, який
не має однієї причини, а є проявом
взаємодії біологічних, психологічних та
соціальних чинників, що
характеризується постійним пригніченим
станом (не менше двох тижнів).

На депресію страждає 12 % у дорослому
віці та близько 4–8 % дітей і молоді. Це не
вияв слабкості, не хандра й не ПМС, а
хвороба, яка може виникнути в кожного.
У найгіршому випадку депресія
призводить до самогубства, від якого
щорічно вмирає приблизно 800 000 осіб
— це друга за частотою причина смерті
серед молоді віком від 15 до 29 років.

Неспроможність відчувати
задоволення.
Пригнічений настрій.
Безсилля навіть перед побутовими
справами. Загальмованість думок і
руху.

Песимізм.
Почуття провини, тривога і відчуття
страху.
Занижена самооцінка.
Проблеми з концентрацією.
Труднощі в ухваленні рішень.
Думки про смерть або самогубство.
Проблеми з апетитом, зниження або
збільшення у вазі.
Поява солодкого присмаку в роті
без видимої причини.
Проблеми зі сном.

Які основні симптоми депресії?

Депресивні симптоми поділяються на
типові (основні) та додаткові. Згідно зі
МКБ-10, депресія діагностується за
наявності двох основних симптомів і не
менше трьох додаткових.

До типових (основних) належать:

До додаткових симптомів належать:

FREUD TOLD | 61

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/adolescence/en/
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
https://mkb-10.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1-10


ЄВГЕНІЯ КАРАТАЄВА
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Якщо ви перенесли емоційну травму в
дитинстві, втратили близьких або в
одного з ваших батьків була депресія, - це
може стати каталізатором розвитку
хвороби. Так само як особисті конфлікти,
зловживання наркотиками чи алкоголем,
сексуальне або емоційне насильство
тощо. Іноді депресія може бути
симптомом іншого захворювання, а
інколи — побічним ефектом ліків.

Що робити, якщо це про мене?
Лікування депресії.

Депресія виліковна! Поділіться своїми
переживаннями з близькою людиною,
продовжуйте займатися тим, що
приносило вам задоволення до хвороби.
Зверніться за допомогою до фахівця —
так ви одужаєте скоріше.

Вибір оптимального методу лікування
залежить від ступеня важкості
захворювання й може включати:
психотерапевтичні методи,
медикаментозні, зміну способу життя й
інше. Оцінити ваш стан та визначити
діагноз може лише фахівець!

Депресія може розвиватися в кожної
людини, вона у жодному разі не вказує
на слабкість. Ви не винні в тому, що
хворі. Кожен має право відставати від
загального темпу, проживати дні
винятково для себе та робити безглузді
помилки. Будьте здорові!

never be blue



у перемогуА ТИ ВІР
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Тривога, страх, паніка зараз
накривають чи майже не кожного
українця, але багато організації та
компаній зробили для нас свої послуги
психотерапії безоплатними.

Нині турбота за фізичне здоров’я вкрай
важлива, але не слід забувати і про свій
психологічний стан. Після
повномасштабного вторгнення росії,
ми, українці, стали дуже чутливими до
подій, новин в медіа, навіть гучних
звуків за вікнами. Багато хто зіткнувся з
апатією, депресивним станом та
підвищеною тривожністю. Саме тому ми
пропонуємо вам 5 ресурсів, які можуть
допомогти вам жити далі в цій новій для
нас реальності.

Розкажи мені — безкоштовні
психологічні консультації
Ця онлайн-платформа від Інституту
когнітивного моделювання надає
цілодобові консультації для кожного, хто
цього потребує. У проєкті працюють
кваліфіковані спеціалісти з великим
досвідом роботи. Консультації
надаються за методом когнітивно-
поведінкової терапії. Ви просто
залишаєте заявку на сайті і за декілька
хвилин з вами зв’язується психолог, з
яким можна поговорити про всі
хвилюючі вас питання.

teplo.app — застосунок з
консультаціями
Компанія надала вільний доступ до
свого застосунку українцям, чий запит
пов’язаний з війною. Також є варіант
звичайної терапії за 690 грн/тиждень. У
teplo можна записатися на консультації
з досвідченими психологами, розмови
проходять у чаті. Застосунок можна
завантажити на телефон у App Store чи
Google Play Store.

VOS — застосунок для щоденної
підтримки
Якщо перші два сервіси були
сфокусовані на консультаціях з
фахівцями, VOS надає змогу самостійно
підтримувати себе кожен день. У
застосунку можна виконувати щоденні
вправи для покращення самопочуття:
трекер настрою, щоденник рефлексії,
медитації, аналітика та психологічні
тести. 

https://www.vos.health/ukraine


BetterMe Mental Health — застосунок з
медитаціями

Сервіс, розроблений нашими
співвітчизниками, надає для українців
доступ до бібліотеки медітацій, афірмацій
та курсів з підтримки ментального
здоров’я. Ці матеріали можуть допомогти
людям уповільнитися, налагодити сон та
зменшити кількість тривожних думок.
Також розробники нещодавно додали
матеріали для підтримки ментального
здоров’я дітей. Застосунок можна
завантажити на телефон у App Store чи
Google Play Store. 

Варто пам’ятати, що багато контенту в
застосунку все ще не переклали
українською, тому для комфортного
використання рекомендовано знати хоча
б базово англійську.

Spokiy — додаток для відновлення
емоційної рівноваги

100% україномовні медитації для
дорослих та дітей. Окрім цього, у
застосунку можна записатися на
безкоштовні консультації з фахівцями,
знайти терапевтичні практики, щоб
впоратися зі складними ситуаціями, а
також почитати корисні статті на тему
ментального здоров’я. Застосунок
можна завантажити на телефон у App
Store чи Google Play Store.

Крім цих сервісів, рекомендуємо вам
(якщо це можливо, вам комфортно, а
навколо безпечно) займатися спортом,
виходити на вулицю та обмежити
споживання новин в день.
Найважливіше зараз — зберегти себе.
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У С Е  Б У Д Е
У К Р А Ї Н А

Редакція журналу стоїть пліч-о-пліч на інформаційному фронті, аби врятувати нашу
молодь. Ми хочемо розповісти свої історії, а через декілька років, у незалежній та
європейській Україні, ми це читатимо й згадуватимемо сотні пропущених дедлайнів, сто
тисяч сварок із рідними та те, що ми ніколи не зможемо пробачити.

Анастасія: Війна змусила мене зрозуміти,
як багато усього я маю. І головне - як
легко усе це можна втратити. Вже два
місяці я вимушена перебувати за
кордоном, дуже далеко від дому, від
родини, від усього, що мені знайоме і
близьке. Вже два місяці маю змогу
спілкуватися з рідними лише телефоном
або відео-зв'язком. 

Але найголовніше: я маю змогу
спілкуватися з рідними! Хоча б не щодня,
але я можу почути голос бабусі, спитати,
що вона сьогодні робила і як себе
почуває. Якщо ваші рідні знаходяться
далеко, не забувайте телефонувати чи
писати їм, якщо є така можливість. А якщо
ви поряд з рідними, то   тримаймося
разом, бо тільки разом ми переможемо!

Владислав: Для всіх українців життя після
24 лютого 2022 року розділилося на до та
після. Війна торкнулась усіх сфер нашого
життя, змінила наше когнітивне
сприйняття світу, психо-емоційний стан.
В ці дні ми багато плакали, страшились,
злились, впадали у відчай, переживали
каруселі від ейфорії до апатії. 

Однак ми не здавались. Ми
продовжували допомагати одне одному
ментально чи матеріально. Ця доба
показала нас, українців, як сильну духом
націю, єдину і незламну. 

Орест: Дуже складно розуміти, що ти
проживаєш свої найкращі роки в таких
умовах. Однак ти дорослішаєш за
декілька місяців ледь не на десяток років
уперед: намагаєшся розібратися у всіх
процесах та вкотре зазнаєш поразки. Я не
можу відірватися від новин. Як не
втратити розум? 

Думаю, досвід кожного розповість
краще, аніж один мій. Відволіктися від
жахів війни допомагають мені і пісні, і
казочки (дійсно!) та розмова з рідними.
Я ні в якому разі не абстраговуюся від
самих подій, однак інколи корисно на
декілька годин забутися та задуматися. 

Світлана: Перші тижні війни проминули
для мене як один суцільний поганий
день. Звична до 24 лютого
«нормальність» життя здавалася
надовго забутою. Одразу складно було
перелаштуватися на буденність без
щохвилинного моніторингу новин. Аби
не втратити розум, треба поступово
переходити до рутини. Так, саме тієї, яку
ми так не могли терпіти до війни. 
Кожному з нас потрібне почуття
безпеки. Усе, що ви відчуваєте, —
нормально. 

Мар’яна: Три заходи сонця після
повномасштабного вторгнення були
найгіршими в моєму житті: будильники
змушували прокидатися щогодини,
моніторити новини до світанку й
запевнятися, що все добре. Морок
лякав. Проте ще більше я боялася на
хвилину покидати телеграм-канали,
щоби не втрачати ефемерний контроль
над ситуацією. Постійно переслідувало
почуття провини вцілілого і враження,
що ти робиш недостаньо. 

Недостатньо волонтериш, недостатньо
допомагаєш ЗСУ, недостатньо голосно
кричиш про геноцид у своїй країні. Тоді
я ще не розуміла, що будь-який внесок
наближає Україну до перемоги. Тож не
картай себе, ми всі ведемо війну на
особистому фронті!
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Христина: Чи думала я що колись
почуюсь звуки вибухів і сирени ? Ні.
Ніколи не думала, що розповіді мого
прадідуся стануть дійсністю. Моє життя
чекало не «спасения», я хотіла просто
жити. 
Війна - це те що нас ламає на до та
після. Вже ніколи ми не будемо такими
як ми були 2 місяці тому. Любий бабах
змушує тебе завмерти і спитати : «Що це
було?» Невже ми це й заслужили, невже
це і є кара Божа за наші гріхи? Чим це
заслужили малі діти нашої країни? 

Наша країна може стати привидом. Та
що стати, десь вона вже така. Сотні
привидів вештається вулицями своїх
міст, щось шукають, може вони і
кричать, і ридають. Їх душі будуть
завжди поряд з їх рідними. Тварини, які
загинули, завжди будуть бігати десь під
ногами своїх господарів. Так це війна!
Моторошне слово. Воно дійсно пахне
гарю, землею, кров’ю, жахом та смертю

Ярослава: Якщо говорити чесно, то для
мене не було весни. Було лише 24-те
лютого, яке продовжується вже два
місяці. Жити в постійному страху за себе
та рідних - це важко, ви мене зараз
прекрасно розумієте. А коли думаєш
про хороше, то тільки в форматі “От
коли переможемо…”. І це неправильно! І
вам я такого не раджу. Ми не можемо
відкладати наше життя! Зараз я
намагаюсь жити. Намагаюсь слідкувати
за своїм ментальним здоров’ям:
відволікаюсь хоча б на годинку від
новин (але не абстрагуюся повністю!),
читаю художню літературу, виходжу на
вулицю (коли немає сирен, звичайно).
Адже насправді життя продовжується,
воно не йде крізь тебе. Час не може
зупинитися і ми усі так само.

Валерія: Війна поставила всі крапки над
«і»: рано чи пізно ця міна вповільненої дії
– «дружба» народів – мала вибухнути. Ця
п’ята ранку назавжди залишиться в нашій
пам’яті. Але серед усіх негараздів ми
маємо знайти переваги. Насамперед,
кожен з нас, українців, зрозумів, що для
нього є найважливішим у житті. Ми всі
усвідомили, наскільки сильно любимо цю
землю — нашу Україну. А також те, які
дорогі нам наші близькі. Зрозуміли, хто
для нас насправді є рідною душею. На
мою думку, найкраща порада, яку можна
дати в ці страшні часи, – вірте у ЗСУ! Ці
мужні чоловіки тримають небо над
нашою Батьківщиною, вони не здаються,
тож і ми маємо бути гідні їхньої
самопожертви. Хай де б ви були, будьте
гідні свого сміливого народу. 
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Україна!
ВСЕ БУДЕ
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