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Від головної

редакторки

Вітаємо, шановні читачі!
Ми представляємо вашій увазі журнал – «THE GOLDEN GEN». Видання 
про молодь для молоді, написане молоддю.
«THE GOLDEN GEN» (у перекладі з англійської – золоте покоління) - 
журнал про свободу: літературy, музику, кінофільми, які відображають 
прогресивні погляди української золотої ґенерації. Редакція видання 
також розповідає найцікавіше щодо новин в сфері соціяльних мереж, 
моди та спорту.
Ми також підтримуємо українське та познайомимо вас із прекрасними 
творчими особистостями, а наш вірний друг та помічник в цьому – 
діджитал-простір. Саме тому на сторінках журналу вас чекатимуть QR-
коди. Відсканувавши їх, дорогі читачі, зможете дізнатись більше про героя 
матеріалу чи нове цікаве місце для подорожі.
Тема цього випуску – пошук світла серед темряви. 
Наша перша обкладинка символізує новий початок та саморефлексію. 
Зараз важливо для усіх українців, зокрема для молодого покоління, знайти 
промінь надії навіть серед мряки.
Поринайте же у всесвіт молоді, неповторної та свідомої..

Ми станемо вашим провідником

                                                                                         головна редакторка, коректорка, завідувачка рубрики «П
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»

«Молоді люди не знають достатньо, 
щоб бути розсудливими, й тому вони 
намагаються досягнути неможливого. 
Вони досягають цього неможливого по-

коління за поколіням».
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Мистецький арсенал — місце творчої сили та 
натхнення. Це 60 тисяч квадратних метрів мис-
тецтва — від сучасних галерей, музики 
й театру до літератури та музейної справи.

У Мистецькому арсеналі порушують важливі 
соціальні питання, культурні явища та причи-
ни їхнього виникнення.

«Футуромарення», «Чутливість. Сучасна укра-
їнська фотографія», «Кожны дзень. Мистецтво, 
Солідарність. Спротив», «Андрій Сагайдаков-
ський. Декорації. Ласкаво просимо!» — вистав-
ки, представлені Мистецьким арсеналом у 2021 
році.

Останній показ у МА був присвячений футу-
ризму - авангардний напрям у мистецтві та лі-
тературі, що розвинувся на початку ХХ століт-
тя в Італії.

Майже півтисячі експонатів, які займають 4 ти-
сячі квадратних метрів, приваблюють відвіду-
вачів з 15 жовтня по 30 січня. 9 залів, які пре-
зентували перехід від мис тецтва минулого до 
майбутнього.

Рояль, що висить догори дригом, футуристичні 
вишивки, інсталяція «Смерть Сіми Мармер», 
інсталяція «Поезомалярство» — усі ці експона-
ти мають свою історію, про яку ви можете діз-
натися більше в Мистецькому арсеналі.

На виставці “Футомарення” представили твори 
Давида Бурлюка, Вадима Меллера, Олексан-
дра Богомазова, Марії Синякової, Бориса Коса-
рева, Сандро Фазіні, Василя Єрмилова, кінока-
мера і фільми Євгена Деслава та інших творців.

Куратори «Футуромарення» працювали над 
проєктом понад два роки, досліджуючи укра-
їнські музеї та архіви. 

Футуромарення — не лише про мистецтво. Це 
передусім - про людину й суспільство, які по-
стають перед викликами доби — соціальними, 
економічними, світоглядними.

Нині Мистецький арсенал готує для нас нові 
перформанси, що для нас, шанувальників мис-
тецтва, залишаються поки секретом.

Катерина Єсікова

Футуромарення 

в Мистецькому арсеналі
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5 лютого о 19:00 тут провели відкриття ви-
ставки «To the moon» молодого харківського 
художника Сергія Кондратюка, який за допо-
могою мистецтва висвітлює проблеми урба-
ністики. Головна ідея — освоєння космічного 
простору. 

Вже багато років компанії Space X, Spacebit, 
Firefly Aerospace тощо будують ракети, 
запускають їх, проводять дослідження об‘єктів 
сонячної системи. Кондратюк захопився цією 
темою й виразив своє бачення майбутнього в 
картинах. На полотні він зобразив людей, які 
розмістилися на Місяці та проживають там 
такі ж будні, як і на Землі. Розподіл обов’язків 
подібний до того, що в землян: одні займають-
ся тваринництвом, інші землеробською діяль-
ністю — загалом розвивають аграрний сектор. 
Так, там не побудовані мегаполіси, проте по-
чаток покладено. На ілюстраціях художника 
суспільство вже перебралося на інші планети. 
Художник ставить для себе важливе питання 
під час роботи над виставкою: чи готове люд-
ство насправді покинути межі землі. 

Картини написані в чорно-білих відтінках. 
Біля робіт художника зображені QR-коди, які 
можна відсканувати, щоб послухати саунд-
треки та дізнатись більше про витвори мис-
тецтва. Сергій Кондратюк, автор робіт, також 
радить поставити собі такі питання під час 
перегляду робіт:
Що я бачу? Для кого ця робота? Від кого? Що 
я відчуваю?

Потім він  зауважує, що варто поглянути на 
загальну композицію:
Про що роботи «говорять» разом?
Чи готовий всесвіт, щоби людство покинуло 
межі землі?
Хотіли б Ви жити на Місяці? Чому?

Ці питання ви зможете знову згадати, 
прийшовши в арт-простір та взявши брошюру. 
До речі, картини можна придбати на місці або 
відсканувати QR-код та замовити онлайн.

Марія Жерегіна

Космічний простір 

у сучасному мистецтві

Галерея «Avangarden» — місце, яке створене для творчих людей. 
Тут щодня представляють нові картини сучасних художників.
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Найкращі місця столиці 

Дізнайтесь більше про те, де провести вечір в 

компанії або побути на одинці зі своїми думками 

у цій підбірці.

Lavina Mall 

Це торгово-розважальний центр, який чудово 
підійде для компанії друзів, які бажають гар-
но провести час. Тут буде можливість сходити 
в кіно, покататись на ковзанах або відвідати  
парк атракціонів. Також ви зможете знайти 
багато закладів, де можна скуштувати кухню 
різних народів світу.

Holly burger

Це ресторан, який ви будете радити всім зна-
йомим. Меню сподобається всім. Для любите-
лів правильного харчування є низка смачних 
салатів, а для тих, хто любить щось менш 
корисне та не менш смачне є великий вибір 
смачних бургерів. На сніданок  можна скушту-
вати страви на будь-який смак. Рекомендація 
від авторки: спробуйте сирники зі смороди-
новим джемом, і ви будете в захваті. Великим 
плюсом  цього закладу є розташування в цен-
трі столиці та привітний персонал.

The Bar

The Bar - заклад, де ви зможете відпочити від 
буденних справ та гарно провести вечір, а 
може й цілу ніч у веселій компанії друзів, ра-
зом з подружкою або другом. У закладі є не-
ймовірно смачні коктейлі на будь-який смак-

Морфій

Місце не для нудьги. Ви будете в захваті тіль-
ки від подачі коктейлів. Обраний вами напій в 
пробірках чи в пакетах для переливання кро-
ві? Саме така подача в цьомузакладі. Знову ре-
марка від авторки: коли я вперше відвідала це 
місце, то була вражена саме подачею напитків, 
а згодом і хорошим смаком напою.

«Редкая птица»

Слід лише зайти в Instagram цього рестора-
ну, й слова будуть зайвими. Смачні страви на 
будь-який вибір від яких ви точно отримаєте 
гастрономічне задоволення. Приємним бону-
сом є класний їнтер’єр, де можна зробити ес-
тетичні фотки для своїх соціяльних мережах.

Білий Налив 

Думаєте, куди піти з одногрупниками піс-
ля складного дня та купи семінарів? Це міс-
це ідельно підійде. Смачний сидр допоможе 
зняти напругу після семінару. Ціни настільки 
приємні, що складається враження, ніби цей 
заклад був відкритий спеціально для студен-
тів.

МАМА МАНАНА

Любителі грузинської кухні? Хінкалі чи ха-
чапурі по-аджарськи? У цьому закладі дйсно 
смачна їжа, що не коштує всіх грошей світу. 
Замовте доставку, якщо не хочеться вилізати 
з-під теплої ковдри, або відвідайте заклад з 
друзями, якщо хочеться поговорити про все 
на світі.
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БПШ

Традиційна авторська ремарка: словами не 
можу передати, як сильно люблю шаурму з си-
ром та пончики з шоколадом у БПШ.  Їх варто 
спробувати кожному. Можна сходити в заклад 
як самому, так і в компанії.

Арка Свободи українського народу
 
Для прогулянок я раджу Арку Свободи укра-
їнського народу, а також пішохідний міст, де 
відкривається неймовірний вид на столицю. 
Там чудово гуляти там на одинці зі своїми 
думками ввечері, коли весь Київ освічений 
вогнями фар поспішливих машин.

#C
ITYLIFE

Валерія Заровна
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#Пульс

Про що? Оглядаємо події й показуємо 
закулісся спортивної індустрії
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Криптовалюта та NFT у спорті

Криптовалюта – цифрові гроші, а саме циф-
рові монети. Сьогодні криптовалюта та NFT 
набирають неймовірних обертів по всьому сві-
ті, їхня популярність зростає. За монети тепер 
можна придбати майже все, навіть фан-токени 
(Фан-токени – це криптовалютні токени різ-
них футбольних клубів, команд, спортивних 
організацій та навіть співаків) різних видів 
спорту. 

Пандемія Covid-19 мала неабиякий вплив 
на спортивну індустрію та принесла велику 
кількість збитків. Щораз більший попит на 
криптовалюту стає привабливою альтернати-
вою для любителів спорту. Спортивні клуби у 
всьому світу можуть створювати жетони, які 
слугують винагородою для фанатів та нада-
ють їм право голосу в опитуваннях. 

Клуби, що вже розробили свою криптова-
люту це: Манчестер Сіті ($CITY), Арсенал 
($AFC), Інтер Мілан ($INTER), Атлетіко Ма-
дрид ($ATM), Парі Сен-Жермен ($PSG) та 14 
інших команд,як зазначає видання alfacash | 
blog. Ще один цікавий факт про віртуалізацію 
валют в спорті: гравці американського футбо-
лу вирішили отримувати зарплату у вигляді 
криптовалют.

У списку біткойнерів є Девід Баррал з «Реа-
ла» та гравець «Лос-Анджелес Ангели» з Ви-
щої ліги бейсболу Шохей Отані. Футбольні 
команди вже розглядають можливість випла-
ти зарплати криптовалютою, а австралійська 
бейсбольна команда Perth Heat почне робити 
це найближчим часом. У списку біткойнерів є  
ще й Девід Баррал з «Реала».

А що ж таке NFT і як його впровадили у 
спорт? NFT (non-fungible tokens) – невзаємо-
замінний токен(цифрова валюта), тобто вся 
цінність цього продукту в тому, що він є уні-
кальним і має свій особистий код. У форматі 
NFT може бути будь-що: музика, зображення, 
текст, відео, 3D-моделі – тобто будь-який, що 
претендує на унікальність цифровий продукт.

Прикладом вправедження NFT в спорт є 
спортивна платформа NFT Sorare, яка досягла 
вартості $4,3 млрд у вересні 2021 року. Це гра 
на основі криптомонети Ethereumє однією з 
провідних платформ ринку спортивних NFT. 

Нагадаємо, що в 2018 році монета Litecoin на-
віть стала офіційною криптовалютою турніру 
UFC 232, що викликало переполох у Twitter. У 
2019 році до того ж з’явився майданчик НБА 
Top Shot, який торгує NFT, що зображають 
“актуальні” спортивні моменти в історії аме-
риканської баскетбольної ліги.

взято з Euronews.com

взято з NFT Calendar

Таїсія Івахнюк
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Не всі люди милі та пухнасті, 

в житті кожен сам за себе", 

-  фігуристка Анастасія Мічуріна 

про свою спортивну кар’єру

— Фігурне катання - досить важкий і трав-
монебезпечний спорт. Що саме спонукало 

вас стати на ковзани?

     —   Я прийшла в цей спорт, бо в мене були про-
блеми зі здоров’ям, а саме з вухами. Тоді лікарі 
порадили мені почати займатисяфігурним ка-
танням. У січні ми з батьком пішли на зимо-
ву казку до льодового палацу «Метеор» , що в 
Дніпрі, та потрапили на набір дітей до театру. 
Ми одразу вирішили не втрачати можливість 
і записались на тренування.

  — Як довго Ви займалися фігурним катан-
ням? Чому вирішили закінчити кар’єру?

— Усе своє дитинство я займалася фігурним 
катанням, а саме з 5 до 17 років. 
У мене почались більш серйозні проблеми зі 
здоров’ям, і я вирішила закінчити кар’єру. Це 
було дуже складним рішенням.

 — Можете більше розповісти про проблеми 
зі здоров’ям?

— Десь в 15 років у мене почалися проблеми 
з колінами. Це сталося через стрес та великі 
фізичні навантаження. У мене почала розви-
ватися хвороба Шляттера (це патологія опор-
но-рухового апарату, яка часто проявляється в 
тих, хто активно займається спортом). Ще до 
цього мала купу розтягнень зв’язок та забій ко-
лін і куприка.

— Чи було у вас бажання опустити руки та 
піти в інший спорт? Що вас зупиняло?

— Дуже багато разів у мене було бажання по-
кинути спорт, але в підсумку я себе перебо-
рювала й все одно поверталася до льодового 
театру «Кристал». Мене зупиняла дружба з 
дівчатами. Ми добре спілкувались, підтриму-
вали одна одну в поїздках і не тільки.

Театр льодових мініатюр «Кристал» — місце 
творчості, спорту та щирої дружби.
Вже 31 рік унікальний театр процвітає й дарує 
людям гарний настрій під керівництвом тала-
новитого тренера та заслуженого діяча мисте-
цтва України — Валентини Губенко.
За ці роки склад тренерів, режисерів, продю-
серів та костюмерів створили близько 15 неза-
бутніх мюзиклів. Театр їздить із виступами не 
тільки по містах України, а й Франції, Китаю, 
Литви та Катару.
Своє дитинство присвятила театру на льоду 
«Кристал» талановита фігуристка Анастасія 
Мічуріна. Поспілкувавшись із нею, ми дізна-
лися про її досвід і любов до фігурного катан-
ня.

Анастасія Мічуріна — фігуристка, яка об’їздила з виступами майже всю Україну 
й декілька країн світу. Спортсменка 12 років віддала театру на льоду «Кристал», 
де зіграла безліч ролей ф

ото від А
настасії М

ічуріної

продовження на стр.16
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— Як проходили виступи в інших країнах? 
Чи відчуваєте ви моральну втому?

— Поїздки завжди були дуже класними. 
Завдяки специфіці мого виду спорту,  я об’їз-
дила майже всю Україну та побувала багато де 
за кордоном. Ці всі подорожі були захопливи-
ми, цікавими й ми багато чого пізнали, отри-
мали досвід із їхньою допомогою. Моральної 
втоми майже й не було. Ми отримували тіль-
ки насолоду.

— Які риси характеру вам допоміг 
сформувати «Кристал»?

— Театр навчив мене бути самостійною, до-
сягати своїх цілей та ніколи не здаватися. Він 
дав мені розуміння, що не всі люди милі та 
пухнасті, в житті кожен сам за себе.

— Як часто у вас змінювалися тренери? 
Чи був улюблений наставник?

— Тренерів у мене було багато, вони часто змі-
нювались. Були як хороші, так і не дуже, але 
всі наставники хотіли для нас тільки хорошо-
го й працювали виключно на наш результат. 
На жаль, не можу виділити найулюбленішого 
тренера.

— Чи можете порадити театр на льоду 
молодому поколінню?

— Можу впевнено сказати, що «Кристал» — 
саме те місце, де нове покоління знайде себе, 
справжніх друзів і міцне здоров’я.

#П
УЛ

ЬС

Катерина Єсікова
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TRENDETS CAMP: блогерська 

ініціатива для юних спортсменів

Навчальний рік добігає кінця, а кожен із бать-
ків вже задумується над тим, чим зайняти 
свою дитину на три місяці, щоб вона від нудь-
ги не шукала розвагу в телефоні та не про-
водила там увесь свій вільний час. Варіант з 
бабусями та дідусями завжди актуальний, але 
для дитини, чия рутина протягом року скла-
далася зі спортивних секцій, зокрема футбо-
лу, найкращим варіантом буде табір, де вона 
зможе підтримувати свою фізичну форму та 
розвиватися в колі спортивних ровесників-од-
нодумців.

Саме така ідея дитячого футбольного табору 
Trendets Camp виникла у журналіста, блогера 
та футболіста рівненського “Вереса” Дмитра 
Поворознюка, що є власником ютуб-каналу 
“Трендець” (354 тис. користувачів, канал про 
атмосферу та бекстейджі українського фут-
болу - з опису на YouTube) та поширює фут-
больні новини в Instagram, TikTok, Facebook, 
маючи співпрацю зі спортивним вебсайтом 
Tribuna.com. 

Завдяки створеній колаборації з ФК “Рух” 
Дмитру Поворознюку вдалося реалізувати 
задумане, 1 тому вже цього літа юні футболіс-
ти матимуть можливість з користю провести 
свою “літню відпустку”. 

“Виховання та навчання дітей – це одна з го-
ловних цілей прямо зараз. У своєму дитинстві 
я 16 разів був у дитячому таборі, й це закла-
ло величезний фундамент моєї особистості. 
Я давно мріяв зробити табір для дітей, і ось 
нарешті цього літа ми організовуємо Trendets 
Camp. Це футбольний табір, де ми будемо гра-
тися, навчатися, тренуватися та радіти разом 
із дітьми”, – розповів Дмитро Поворознюк у 
відео на своїй сторінці в Instagram.

Інстраграм 
Дмитра: 

взято з сайту trendets.com.ua взято з сайту trendets.com.ua
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Розташований у Львові, в Академії “Руху”. Записатися в табір можуть діти віком 8-16 років. Після 
тестування фізичних і технічних здібностей, юнаки та юначки будуть поділені на команди, де в 
кожній буде 20 гравців. Із ними працюватимуть 2 тренери від Академії “Руху”.

Інфраструктура табору включає в себе якісні синтетичні поля, басейн, фітнес-зал, конференц-зал 
для лекцій, зали для навчання та проживання у 4-х місних номерах.   

Футбольна програма передбачає 2 тренування на день, здобування теоретичних знань ігрового 
процесу, аналіз гри найкращих футболістів світу від аналітика професійної команди. Кожен учас-
ник табору матиме індивідуальний щоденник з оцінками вже набутих навичок та порадами спеці-
алістів для розвитку. 

Окрім спортивних знань у дітей будуть заняття з англійської мови, квізи та квести на футболь-
ну тематику, онлайн-конференції з відомими українськими футболістами, майстер класи ведення 
особистого блогу в YouTube, Instagram. Повний перелік дозвілля, передбаченого програмою табо-
ру, можна знайти на сайті http://trendets.com.ua/ , де можна також додатково дізнатися про харчу-
вання, потрібне екіпірування та вартість кемпу. 

Старт Trendets Camp - 1 липня.
Діана Жук
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Що таке діджитал-мода 
й чому вона набирає популярність

Я обожнювала грати в Sims у дитинстві. Найбільше мені 
подобалося створювати персонажів через редактор. Обира-
ти красивий одяг та подумки приміряти його через власне 
ігрове альтер еґо було моїм улюбленим заняттям. Часто мені 
спадало на думку: «От би редактор персонажа був у реаль-
ному житті!». Діджитал-мода стала відповіддю на мою дитя-
чу мрію.

Що являє собою цифрова одежа

Віртуальний одяг — візуальне зображення вбрання, створене 
за допомогою комп’ютерних або 3D технологій. Приміряти 
його просто: після покупки речі на сайті діджитал-бренду 
ти завантажуєш своє фото. Згодом до вашої світлини дода-
ють куплений одяг. Також зараз поширення набувають філь-
три формату Snapchat, де ти одразу можеш бачити цифрові 
модні речі на собі.

Які переваги допомагають здобувати діджитал-моді попу-
лярність

1. Цифровий одяг зменшує кількість відходів
Міжурядова група експертів із питань змін клімату (IPCC) 
підрахувала, що 10 % викидів вуглекислого газу виробляє 
саме модна індустрія. Програма UNEP ООН із довкілля ви-
значила кількість витрат води від фарбування та обробки 
тканини як 20%. Продукування саме таких цифр відбуваєть-
ся через швидке створення дешевого одягу у великому об-
сязі. Цифрова одежа же пропонує екологічну альтернативу 
фаст-фешн.
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Більше про віртуалізацію fashion-індустрії та її особливості

Інстаграм @
dressx
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Що таке діджитал-мода 
й чому вона набирає популярність

2. Проблема перевезення та доставки зникає
Швидкість виходу продукту на ринок дає 
переваги серед конкурентів. Створення циф-
рового одягу на 40 % зменшує «календар», як 
зазначає глобальна консалтингова фірма BCG. 
Віртуальні фітинги не потребують присутно-
сті клієнта, а замовлення здійснюється в один 
клік. До того ж допущені помилки та реко-
мендації, які визначає покупець, швидко вра-
ховуються завдяки теперішнім технологіям.

3. Можливість самовиражатися та створюва-
ти унікальне
Модний бренд Tribute Brand, що спеціалі-
зується на віртуальному одязі, зазначає на 
своєму вебсайті: «Діджитал-мода доступна 
без обмежень для будь-якої статі, гендеру чи 
розміру». Цифровий світ поважає особливос-
ті кожної людини. Також віртуалізація одягу 
дає змогу експериментувати з матеріалами та 
текстурами.

DRESSX — бренд, на який варто звернути 
увагу 

Українки Дар’я Шаповалова та Наталія Моде-
нова заснували перший глобальний віртуаль-
ний мультибренд DRESSX ще в 2019.
Філософія DRESSX полягає у вірі в переви-
робництво одягу та його віртуалізації, як вка-
зано на їхній офіційній сторінці: «Ми поділя-
ємо красу, яку являє собою фізична мода, але 
ми знаємо, що є способи виробляти менше, ви-

робляти більш екологічно або не робити цьо-
го взагалі. На теперішньому етапі розвитку 
DRESSX ми прагнемо показати, що деякі речі 
можуть бути лише в цифрових версіях. Не ку-
пуйте менше, купуйте цифрову моду».
Ложка дьогтю в бочці меду: обмеження вірту-
ального одягу.

Технології для створення діджитал-вбрання 
та його фітингу не допрацьовані. Одяг лише 
«додається» до фото, але не може передава-
тись у реальний світ одразу та якісно. Також 
ціна вбрання, з огляду на особливості роботи 
над ним, залишається високою. Ми не можемо 
доторкнутися до віртуальної сукні, а сам про-
цес примірки не дає звичних відчуттів.
Майбутнє цифрової моди: що далі?
Діджиталізація набирає розмаху: H&M пре-
зентували першу цифрову колекцію разом із 
DRESSX, 3D-платформа Decentraland провела 
перший Тиждень моди Metaverse, а Balenciaga 
створив вбрання для аватарів гри Fornite.
Проте віртуальний одяг ніколи не замінить 
потреби в реальному одязі, хоч і має великий 
потенціал у зв’язку з популяризацію NFT та 
метасвіту.

У підсумку кожен сам вирішує чи хоче він от-
римати цифрову новинку або ж інвестувати в 
неї. А як щодо вас?

Ірина Задорожна
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Щорічна тенденція кольорів за 

Pantone

Що та хто такі Pantone?

«Pantone Color Institute — це бізнес-підрозділ Pantone, який виділяє найкращі сезонні кольори 
подіумів, обирає колір року Pantone, прогнозує глобальні тенденції кольорів та консультує ком-
панії щодо кольору для візуальної ідентичності продуктів і бренду. Завдяки прогнозам сезонних 
тенденцій, психології кольору та консультаціям щодо кольорів Інститут кольору Pantone співпра-
цює зі світовими брендами, щоб ефективно використовувати силу, психологію та емоції кольору у 
своїй стратегії дизайну» — з офіційного сайту Pantone.

Колірна система Pantone — система відповідності кольорів, яка призначена для їх визначення та 
підбору.
Система та інститут кольорів Pantone виник у 1963 році, а засновником компанії Pantone Inc. став 
Лоренс Герберт. Традиційно, палітра Pantone містить 10 популярних кольорів і 5 основних ней-
тральних кольорів.
Повсякденно Pantone застосовується в дизайні, архітектурі, поліграфії, стилістиці одягу та всіх 
видах діяльності, що передбачають роботу з кольором.

Чому варто дослухатися до Pantone?

Колір року та як він виникає

Pantone Color of Year 2022

Уже понад 20 років Інститут кольору Pantone є диктатором і законодавцем професійних 
колірних стандартів для індустрії дизайну та моди. Обрання кольору є важливим для дизайнерів 
інтер’єру й меблів, графічних дизайнерів, стилістів, візажистів, художників, поліграфістів тощо.

Починаючи з 2001 року двічі на рік, а саме навесні та восени, Інститут кольору Pantone представ-
ляє Звіт про тенденції кольорів, що з найбільшою ймовірністю стануть популярними наступного 
сезону.
Свій звіт команда формує за допомогою глибокого аналізу подіумів, стріт-стайлу з усього світу, 
соціальних мереж, а особливу увагу також приділяють інстаграму.
Отримані палітри визначають колірні тенденції в інтер’єрі, одязі, макіяжі та дизайні.

Не зраджуючи своїм традиціям, Pantone потішив світ новим Головним кольором року.
І цьогорічним Кольором 2022 року став Барвінковий відтінок синього, що має милу назву

 Very Peri й має номер 17–3938. Самі творці Pantone описують цей колір як синій із фіолетово-чер-
воним відтінком і кажуть про нього так: «Відповідно до опису, колір символізує безтурботність, 

сміливість, що оживляє творчий дух. Також колір є символом тенденції до змін із якими людство 
зіткнулося у зв’язку з пандемією COVID-19».

Також Pantone створили чотири унікальні палітри кольорів, поєднуючи їх із PANTONE 17–3938 
Very Peri, щоби «допомогти додати цього року особливий відтінок у свій дизайн». Кожна палітра 

передає різний настрій, ілюструючи універсальність Very Peri.
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THE STAR OF THE SHOW- Динамічна при-
сутність PANTONE 17–3938 Very Peri виявля-
ється в The Star of Show, оскільки ми оточує-
мо цей найщасливіший і найтепліший з усіх 
блакитних відтінків палітрою класичних та 
нейтральних відтінків, чия суть елегантності 
та приниженого стилю передає повідомлення 
про вічність.

AMUSEMENTS- Розваги, радісна й химер-
на кольорова історія нестримних весело-
щів і спонтанності посилюються безтур-
ботною впевненістю й радісним ставленням 
PANTONE 17–3938 Very Peri, мерехтливого 
блакитного відтінку, грайливість якого нади-
хає на нестримне самовираження та експери-
менти. — дані з pantone.com

WELLSPRING — цілісне та гармонійне поєд-
нання природних відтінків, Wellspring під-
креслює сумісність зелені з добродушним 
PANTONE 17–3938 Very Peri, а також оздоро-
вчі властивості цих неймовірно ніжних і по-
живних відтінків

Пам’ятайте, що головна ваша прикраса і тренд кожного сезону — ваша усмішка й унікальність!

Дар'я Зубова

BALANCING ACT — це додаткова палітра 
кольорів, природний баланс теплих і холод-
них тонів, які підтримують та підсилюють 
одне одного. Яскравість PANTONE 17–3938 
Very Peri посилюється в цій майстерно відка-
ліброваній палітрі, додаючи відчуття жваво-
сті та візуальної вібрації.

взято з оф
іційного сайту Pantone
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ЩО НОСИТИ: 

ТРЕНДИ Й АНТИ-ТРЕНДИ 2022

Мода дуже динамічна й швидко змінює свої тенденції. Зазвичай кожного року 
вона диктує нові правила та вимоги, але й осяює уми поціновувачів натхненням. 
До вашої уваги ми підготували списки трендів і антитрендів, які допоможуть вам 
залишатись стильними в 2022.

Аксесуари: 

Теплі панамки. Відкриває цей список теплий ак-
сесуар, який був дуже актуальним останні сезони, 
але на сьогодні втратив свої позиції.

Мікросумки. Аксесуар втратив свою торішню ак-
туальність із зрозумілих причин,
а саме через свою незручність та недоцільність вико-
ристання у повсякденності. 

Нейлонові сумки. Швидко заповнивши собою 
вітрини магазинів та домашні полиці модниць, 
вони швидко втратили свою популярність через їх 
надмірне використання. 

Взуття: 

Масивна підошва. Свою актуальність втрачає 
грубе взуття, а зокрема масивна й велика підошва.

Одяг: 

Надмірний оверсайз. Одяг на декілька розмірів 
більше хоч ряснів на обкладинках та сторінках мод-
них журналів останній сезон, проте тренд помалу 
втрачає свою популярність. Рекомендовано вико-
ристовувати у своєму образі окремі оверсайз-еле-
менти.

Спортивні костюми. Всіми улюблений і затиш-
ний одяг, який вже всі так звикли носити у повсяк-
денному житті, зокрема через дуже “одомашнений” 
спосіб життя останні роки, стилісти пропонують 
залишити лише для вихідних, прогулянок та подо-
рожей.

Джинси скінні. Вже декілька років є лідером ан-
титрендів. Замінити цей елемент гардеробу пропо-
нують джинсами прямого крою.

АНТИТРЕНДИ 

Список трендів 2022

Комбінації – це культові плаття, які не ма-
ють терміну придатності і якнайкраще відо-
бражають бажання одягатися святково. Щоб 
адаптувати плаття під поточний сезон, можна 
міксувати його з однотонним пальтом класич-
ного крою та високим взуттям.

 

     ШОВКОВІ 
1   ПЛАТТЯ-КОМБІНАЦІЇ

Тримаються на піку популярності вже не 
один сезон і протримаються ще довго. Спосіб 
носити їх простий: дозволити бути головними 
героями образу.

2   ОБ’ЄМНІ БЛЕЙЗЕРИ

Колір: 

Зелений колір. Гарячий минулорічний тренд - зе-
лений колір. Але, як відомо, за правилом: чим гаря-
чіший тренд, тим швидше він стає антитрендом. 
Така участь чекала й на зелений колір. Замінити 
його пропонують актуальними кольорами з нових 
палітр Pantone, про які ми детально писали раніше.
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Навіть дуже прозорі. Це можуть бути 
плаття, кофтинки чи топи.

      
7   ПРОЗОРІ ТКАНИНИ

У 2022 році популярними стали яскраві від-
тінки рожевого: маджента, неоново-рожевий, 
перська троянда та фуксія.

    

6   КОЛЬОРИ

Ланцюги з великими ланками “рвуть” всі 
тренди ще з 2020 року й досі залишаються ак-
туальними. Дизайнери внесли лише маленьку 
перчинку: яскраві кольори та текстури. Вели-
кий розмір є трендовим й для кілець.

      ЛАНЦЮГИ  
5   ЯК АКСЕСУАР

Стилісти наголошують, що строгий костюм 
може бути у вашому повсякденному гардеро-
бі не лише в тому випадку, якщо ви бізнесву-
мен чи працюєте на роботі, де такого вбран-
ня вимагає дрес-код. Яскраві строгі костюми 
доречні на вечірках, у повсякденному житті. 
Цей тренд є провідним в 2022. Вибір костюмів 
великий: 
за кольорами та фасоном.

      
4   СТРОГІ КОСТЮМИ

Класика, яка буде особливо популярна влітку. 
Легкі, білі сукні додадуть образу жіночності 
та романтичності.

3   БІЛІ СУКНІ

      МІНІСПІДНИЦІ
8   У СТИЛІ 80-Х

Складно уявити стиль вісімдесятих без ко-
ротесеньких прямих спідниць та у формі ну 
дуже короткої трапеції.

Дар'я Зубова
Валерія Заровна
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Дізнайтеся більше 
           про нові гурти 
                  та музичні тренди
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Музика воЄнних 

часів

Пісні завжди підбадьорюють і допомагають створити атмосферу. Весілля, 
день народження та навіть війна не проходять без використання музичних 
творів.

Стрілецькі пісні — самобутнє духовне надбання українського народу, що відтворює одну з 
найяскравіших сторінок на скрижалях історії національно-визвольних змагань у XX столітті. Як 
предмет фольклористики, вивчення їх обумовлено актуальними завданнями народознавства, яке 
покликане сьогодні комплексно проаналізувати складний процес взаємодії традиційних і нових 
форм побутування різних жанрів народної творчості в системі новітньої культури.
 
Тож робимо висновок, що воєнна музика є осередком патріотичності та єдності народу. Вона має 
надихати на перемогу й знищення ворога навіть емоційно, бо найголовніша наша зброя  — боро-
тись за свободу.

Кожен з дослідників, визначаючи головний критерій неповторності, бачить різні грані значимості 
січового стрілецтва для сучасності – і як феномен українського патріотизму та усвідомленого 
обов’язку державотворення (Тарас Салига), і як феномен високої боєздатності і незламної ідейної 
переконаності (Богдан Якимович), і як феномен акумулятивної творчої сили у культурному житті 
(Володимир Качкан).

З 24-го лютого з’явилося вже багато нових пісень, але фурор зробив соліст гурту «Бумбокс» Андрій 
Хливнюк, який заспівав стрілецьку пісню«Ой, У Лузі Червона Калина». Композиція Hey Hey Rise 
Up легендарного гурту Pink Floyd, в основі якої – гімн Українських січових стрільців “Ой, у лузі 
червона калина”, очолила чарт найбільш скачуваних синглів у Великій Британії.
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 Упродовж повномасштабного вторгнення ми шукали розраду в музиці. Саме 
тому ми пропонуємо вам підбірку пісень, що зможуть підняти ваш бойовий 
дух.

Jockii Druce — Шо ви браття

Іронічний та заспокійливий реп, який підсу-
мовує тривожні події кінця лютого і почат-
ку березня та набуває неофіційного статуса 
«гімн перших двох тижнів війни проти росії». 
Слушне напуття:
А москалякам не пишіть і не відповідайте, 
бл*ть,
От нашо ви їм пишете, що ви, бл*ть, благаєте?
(Щодо нецензурної лайки, як на мене, це вже 
громадянська позиція, бо всі знають куди йде 
російський воений корабель)

PROBASS ∆ HARDI — ДОБРОГО ВЕЧОРА 
(WHERE ARE YOU FROM?)

«Доброго вечора, ми з України» — ще одна 
культова фраза, що виникла на початку пов-
номасштабного творення, яку PROBASS ∆ 
HARDI поміситили в оболонку драм-н-бейсу.

Я солдат — Русский военный корабль, иди нахуй — Сергій Бабкін

Сергій Бабкін переписав власну пісню часів 5’nizza, адже тепер вона набула нового сенсу.
На початку війни YouTube-канал «Мюслі UA» випустив трек «Вова, їбаш їх блять», в основі якого 
звернення підприємця та президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка до Володимира 
Зеленського.
Трек очолив українські чарти Spotify та Apple Music, відео має понад 2,5 мільйона переглядів на 
YouTube, а тепер його автори повертаються з потенційно новим хітом.

Тетяна Івченко

взято з inst: @jockii.druce
QR-код:

взято з inst: @probasshardi
QR-код
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"Наш жанр можна найменувати словом 

бетон",- Євгеній Петров про творчість 

групи ДВРЗ

Нещодавно на київській андеґраудній сцені з’явився новий рок-гурт, який не боїться експеримен-
тувати, міксуючи жанрові напрями: учасники змогли одночасно поєднати метал, шансон, а також 
мелодію танцю маленьких каченят

Читайте більше про цілі групи «ДВРЗ» та емоційний дебют в інтерв’ю з фронтменом Євгенієм 
Петровим

—  Нещодавно ви дебютували в «Тепло-
му Ламповому» — одному з найвідоміших му-
зичних клубів Києва. Що ви відчули під час 
дебютного виступу?

— Насамперед скажу, що підготовка була 
складною. Про виступ ми дізналися за 3 дні 
до концерту, тому доводилося репетирувати 
щодня  щодня. Сам же захід пройшов успіш-
но, набагато краще, аніж я очікував. Після 
концерту ми відчули зацікавленість до нашої 
групи з боку присутніх. Публіка добре відре-
агувала на наші пісні. Я познайомився з бага-
тьма людьми, зокрема персонами, які зможуть 
допомогти в розвитку нашого гурту.

—  Коли у вас виникла ідея створити власну групу?

—  Знайомі ми давно: з гітаристом Сашком Прокурором знаємо один одного тринадцять ро-
ків, адже навчалися в одному класі. Із басистом Льонею Вовком спілкуємося  чотири роки. Моя ж 
роль у «ДВРЗ» — фронтмен: я граю на гітарі, співаю. Щодо задуму створення групи, то зазначу: ми 
всі завжди цікавилися музикою та грою на інструментах. Отож виникнення музичного колективу 
стало очевидним результатом нашого спілкування. Проте саме усвідомлення того, що ми гурт, 
виникло напередодні першого концерту.

Ютуб-канал, де можна 
послухати треки гурту
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—  Хто з музичної індустрії для вас є прикладом для наслідування й надихає?

—  Я міг би назвати суперкрутих музикантів і сказати, що вони мене надихають та мотивують. 
Проте найкраща мотивація та натхнення — мій близький друг Богдан, який грає в гурті «Scyther». 
Ця група наразі добре відома в колах шанувальників андеґраундної музики. Також Богдан мені 
допоміг на першому етапі створення мого гурту: своїм прикладом показав, як треба робити «муз-
ло» та кайфувати. З київської андеґраундної тусовки я ще поважаю гранж-метал гурт «Пацюк». 
Він не має якогось безглуздого пафосу у своїй концепції. Хлопці просто роблять «чесну» музику з 
іронічними текстами, де висвітлюють соціяльні проблеми в українському суспільстві.

—          Як ДВРЗ планує рухатися далі?

—  Після дебютного концерту для нас вкрай важливо, щоби публіка нас не забула. Саме тому 
ми плануємо випустити скоро перший альбом на 8–10 треків. Також намагатимемось послідовно 
готуватися до наступних виступів та дати низку концертів у Києві та Одесі.

Ірина Задорожна 

—  Євгенію, а яке жанрове спрямування                             
у вашої групи?
   
—  Гадаю, що наше жанрове спрямування 
можна найменувати словом «бетон». Воно асо-
ціативно відповідає поєднанню наших саркас-
тичних текстів зі стилем інструменталу гурту. 
Музика «ДВРЗ» — це іронія над різними ситу-
аціями в житті або людьми, з чиїми поглядами 
ми не зовсім погоджуємося. Інструментал же 
— поєднання металу, гранжу, шансону та пан-
ку. Також іноді я вставляю в пісні різні недо-
речні мелодії. Скажімо, у пісні «Джоні Бідон» 
додав мелодію танцю маленьких каченят — від 
неочікуваності таке почути можна й померти.

—  Хто такий Андроїд Стас та чому він          
вказаний як співавтор пісень «ДВРЗ» 
на СаундКлауді?

—  Я не знаю, хто це. Гаразд, жартую, Ан-
дроїд Стас — це псевдонім моєї другої осо-
бистості, яка займається написанням і запи-
суванням ударних та бас-гітарних партій у 
треках. Взагалі-то я спочатку думав назвати 
своє альтер еґо «Електросамовар Микола», 
але потім забув про цю ідею. Саме тому для 
публіки Євгеній Петров та Андроїд Стас — 
персонажі на вибір, хто вам більше до вподо-
би. Зазначу, що послугами мого альтер еґо ми 
користуємося, коли басист Льоня не має змоги 
написати бас-партію.

—  Розкажіть, чому саме «ДВРЗ» та яка 
історія походження назви.

—  Ми з басистом Льонею спілкувалися в 
телеграмі, і я випадково натрапив на новину, 
що на ДВРЗ (ред. місцевість у Києві, Дніпров-
ському районі столиці) когось вбили чи щось 
таке. Мені одразу спало на думку, що «ДВРЗ» 
—крута й концептуальна назва для гурту. Що-
правда, зараз я не зовсім із цим згоден.Я вва-
жаю, через те, що мало хто в Україні знає про 
ДВРЗ, усе ж таки треба буде змінити назву на 
якусь більш веселу, наприклад, «Карась», або 
«Бетон», або «Бетонований карась». Хоча жар-
тую, щось цікавіше придумаємо.

31



#За

Ф

р

е

й

д

о

м

Найцікавіше про 
психологію людини





Нині, в день наукового прогресу та розвитку всіх сфер 
життя, актуальною проблемою залишається важкі підліт-
ки. Вони були завжди, в усі часи, але зараз це підноситься 
як гостра проблема через піднесення людини та її жит-
тя на вищий рівень. Важкі підлітки є різні : є молодь яка 
просто не може порозумітися з батьками та починає бун-
тувати, а є ті, хто залишився сам на дорозі долі і виживає 
як може.

Зазвичай, під важким підлітком розуміють дітей під-
літкового віку (11-15 років), які брутально себе поводять, 
лихословлять, розв’язують бійки, ображають слабких, не 
виконують вимог вчителів, виявляють непослух до бать-
ків. Тобто, це невиховані, непідконтрольні будь-яким 
впливам і авторитетам, підлітки. Ще їх називають важ-
ковиховуваними, педагогічно занедбаними, дезадаптова-
ними, відносять до правопорушників, вважають майже 
безнадійними. Тобто, як правило, під важкими визнають 
часто-густо тих дітей, з якими важко оточуючим, яких 
тяжко до чогось схилити, наприклад, залучити до якоїсь 
цікавої, як здається дорослим, діяльності, до спілкування 
з однолітками – хлопцями і дівчатами з класу, у дворі, в 

таборі відпочинку, в гуртку і т.ін. Але чи 
так все однозначно?

Зрозуміти цю важку й водночас актуаль-
ну тему читачам Медпросвіти допоможе 
Гурлєва Тетяна, кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник 
лабораторії консультативної психології 
та психотерапії Інституту психології іме-
ні Г.С.Костюка НАПН України, м.Київ, 
психолог-консультант з проблем вихован-
ня та особистісного розвитку.

Вона коментує, що Дорослий ухиляєть-

ВАЖКІ 

ПІДЛІТКИ

Авторські роздуми
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ся від власної відповідальності за те, що пе-
ред ним – важкий підліток, з яким ніби то й 
не було ніяких стосунків, який начебто спу-
стився згори, і до якого нема ніякого діла. 
Пригадаймо батьківські збори, які проходять 
у школах, гімназіях, ліцеях. Можна спосте-
рігати, як учителі схильні винити батьків, а 
батьки – вчителів, замість того, щоб разом 
зрозуміти причини прикрого явища і спільно 
шукати шляхи подолання небажаних рис і по-
ведінки хлопчика або дівчинки… Зазвичай під 
важкими підлітками розуміють здебільшого 
хлопчиків. Але ж з дівчатками теж бувають 
проблеми, дівчатка бувають не менш важки-
ми, тим більше, їх важковиховуваність не так 
помітна, ніж хлопчиків. Дівчатка потаємніші, 
навіть хитріші, віртуозніші, аби приховати 
свої наміри, думки, проступок.

Розпочнемо ж із тих, хто не зміг знайти спіль-
ну мову з батьками. Такі діти зазвичай просто  
йдуть наперекір батькам та навмисно роблять 
те, що може не сподобатися дорослому поко-
лінню. Вони починають вживати алкоголь, 
наркотики, раннє статеве життя, часто втіка-
ють з дому, вступають в аморальні субкуль-
тури, а як спосіб самовираження обирають 
кумедну зачіску, пірсинг або татуювання.. 
Часто всі ці дії закінчуються усвідомленням 
того, що вже час зупинитися та починати нор-
мальне життя, але, на жаль, не всі встигають 
зрозуміти це, тому мають сумний фінал. У та-
ких випадках найлегше вберегти людину від 
помилок юності, провівши з нею бесіду, або 
спробувати знайти причину початку бунту. 
Останнє зазвичай не дуже цікавить батьків, 
тож фразою: «Не займайся маячнею, це взагалі 

не проблеми, ти ускладнюєш собі життя про-
сто так» — вони просто руйнують стосунки з 

дитиною, яка починає бунтувати ще більше. 
Щоб уникнути такої поведінки батькам варто 
серйозно ставитися до проблем і внутрішніх 
хвилювань своєї дитини незалежно від віку,   
хоча підлітком вона все ж вважається від 10 до 
16 років.

Тепер поговоримо про тих, хто за певних об-
ставин залишився сам, і має виживати так, як 
може. Найчастіше людина залишається сама 
з раннього віку через смерть одного чи обох 
батьків. На жаль, Часто бувають випадки, 
коли один із батьків помирає, а інший просто 
починає вести своє нове життя,  залишивши 
дитину без нагляду, підтримки й дисциплі-
ни. Цим підлітам дуже складно потім , тому 
що на них звалюється тягар дорослого жит-
тя — самозабезпечення. Зазвичай такі підліт-
ки живуть скрізь як і в Києві, так і маленьких 
містечках. Вони рано покидають школу з мо-
тивацією заробляти собі на хліб. Оскільки в 
Україні офіційно можна працювати з 18 років, 
цім підліткам приходиться дуже важко, вони 
зазвичай влаштовуються на дуже складну фі-
зичну роботу, яка травмує їхній організм та 
психічне здоров’я. У таких випадках також 
присутні алкоголь та наркотики, але багато 
підлітків, може справитися з натиском шкід-
ливих звичок.

Ці два випадки складних підлітків є зовсім 
різні, тому що в першому людина сама обирає 
так жити, а в другому - залишається сам на сам 
зі своїми проблемами і не має іншого вибору.

Даяна Іванова
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Депресія: зрозуміти не 

можна обезцінити

«Ти накручуєш себе.», «Це все твоя лінь.», «Ти 
маєш бути сильним.», «Немає ніякої депресії!» 
— часто такі слова линуть від оточуючих, що 
безпосередньо погіршує стан хворого, а не до-
помагає йому.

Звісно, усім нам іноді буває сумно. Ми може-
мо продумувати неприємні думки в голові, 
що ніби пригнічують наш стан. Але це не де-
пресія. Її діагностують тоді, коли такий при-
гнічений настрій не припиняється впродовж 
тривалого часу. У цьому стані людина має від-
чуття втоми, апатію, їй складно зосередитися 
та отримувати задоволення від життя.
Втеча в роботу ніяк не вилікує депресію. Це 
захисний механізм організму, коли заперечу-
ється очевидне. Людина навпаки почне себе 
карати за малу продуктивність, що навпаки — 
заглибить її в цей стан.

Існує судження, що якщо ти сам собі не до-
поможеш, то тобі ніхто не допоможе. Ти бу-
деш слабкий, якщо попросиш про допомогу. 
Проте це не так. Ми маємо розуміти, що пси-
хічне здоров’я таке ж важливе, як і фізичне. 
Тож потрібно бути сильним, щоб визнати свої 
проблеми. На таке здатні ті люди, які усвідом-
люють важливість та відповідальність за своє 
життя.

Як би страшно не було, але допомогти розв'я-
зати проблему зможе психотерапія. Депресія 
— це розповсюджене явище, з яким потрібно 
боротися.

Діана Захарчук

Депресія — це хвороба, яка щороку вражає мільйони людей, дуже погіршує їхню працездатність 
та якість життя. Нерідко тривалий депресивний стан призводить до самогубства . Незважаючи 
на цей факт, суспільство досі не хоче визнавати депресію хворобою. Довгий час люди не можуть 
звернутися по допомогу до спеціаліста
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Стати зіркою соціяльних мереж: чи 

зможе кожен стати зіркою та як це 

зробити

Соціяльні мережі стали однією із головних 
сфер нашого життя

Ми вже не уявляємо світ без онлайн-спілку-
вання, фотозвітів в інстаграмі та фейсбуці. 
Ранок майже кожного з нас починається пере-
віркою новинної стрічки та отриманих пові-
домлень.

Завдяки цифровим медіа кожен охочий може 
стати зіркою, але гарантією успіху є яскравий 
та заворожливий контент. Він може бути як 
розважального, так і навчального характеру, 
головне те, як блогер його подає, а цільова ау-
диторія завжди знайдеться.

Наприклад, усім знайомі українські інстабло-
гери-мільйонники такі як Софія Стружук, 
Богдан Буше, Альона Венум та ще багато ін-
ших  створюють тренди, за їх контентом сте-
жить майже вся країна, їхні ідеї копіюють. 
17-річна Діана Зайцева з Києва, відома як Lady 
Diana, має понад 12 млн фоловерів у ютубі та 
на своєму блозі заробляє від $47000 щомісяця.

Якщо ти мрієш стати блогером — тобі потріб-
но визначитись із типом блогу. Їх є три:
особистий — висвітлення подій із власного 
життя вузькоспеціалізований — інформуван-
ня аудиторії в конкретній галузі мікроблог — 
публікація коротких матеріалів із обмеженим 
доступом 

Далі потрібно визначити, хто є цільовою ау-
диторію твого блогу.
Наприклад, у ТікТок усе залежить від якості 
контенту, немає певного алгоритму, як можна 
завоювати увагу глядачів та набрати фолове-
рів. Твоє відео попаде в рекомендації, якщо 
це цікаво певному сегменту аудиторії ТікТоку 
або є колаборацією з відомим блогером.

Нагадаємо, що результати дослідження соці-
альних мереж в Україні, оприлюднені R&B 
Group у 2021 році, показали, що найпопуляр-
ніша соцмережа в Україні — це Facebook —  так 
проголосували 58 % опитаних. YouTube посів 
друге місце з 41 % репспондентів, що надають 
йому перевагу, Instagram -третє місце з 28 %, 
Telegram — 14 %. Також великої популярності, 
особливо серед тінейджерів, набирає ТікТок. 
Його використовує понад 1,5 млрд людей (за 
даними порталу blog.imena.ua).

Івахнюк Таїсія

#ЗАМОНІТОРОМ
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Користувачі мережі чи невільники 

віртуального світу? Як захистити

себе в  соцмережах

Або найпростіший спосіб 

захистити себе у мережі

Нещодавно мені наснився сон, де я не могла 
контролювати, що публікується в моєму про-
філі й туди хтось почав "заливати" мої фото та 
відео. І якщо деякі з них мені були знайомі, то 
більшість я бачила вперше. А навкруги мене 
були люди, багато людей. Усі вони лише ста-
вили вподобайки та коментували нові фото та 
відео, занурившись у свої телефони, буцімто 
не розуміючи, що це не я публікую пости й 
мені потрібна допомога, а не їх коментарі.

Це звісно лише сон, але в ньому є своя реаль-
ність. Те, наскільки ніхто навкруги не помічав 
нічого поза телефоном й зовсім не аналізував 
ситуації, справді лякало найбільше.

Я замислилась… Невже це те, до чого ми пря-
муємо? Адже вже зараз ми все частіше надає-
мо перевагу листуванню в месенджері, замість 
живої бесіди, публікації фото в соціальній ме-
режі, а не прогулянці, як такій.

Медіапростір спрощує наше життя, але вод-
ночас ускладнює його, роблячи нас своїми не-
вільниками.

До того ж нам здається, що все під нашим 
контролем, але насправді більшість й гадки не 
має, як захистити свої акаунти. Ось три клю-
чові поради, як це зробити:

 

1. Придумайте справді складний пароль

Напевно вже ні для кого не секрет те, яким 
має бути пароль — не короткий, хоча б одна ве-
лика літера та цифра й в ніякому разі не ваша 
дата народження!

2. Двофакторна авторизація 

Мало в кого стоїть двофакторна авториза-
ція, яка грає не меншу роль у захисті, а може 
навіть більшу. Вам обов’язково потрібно її 
ввімкнути на всіх ваших соціальних мережах 
та поштах, перейшовши в налаштування до 
категорії безпеки.
Після цього аби потрапити в акаунт доведеть-
ся не тільки ввести пароль, але й виконати до-
даткове підтвердження. Наприклад, введення 
коду, який прийде на ваш номер чи пошту. Це 
не дасть змогу тому, кому все-таки вдасться пі-
дібрати ваш пароль так просто потрапити до 
вашого облікового запису. 

3. Ознайомтеся з іншими порадами з 
    цифрової безпеки

Насправді способів захисту та профілакти-
ки збереження власної ідентичності у вірту-
альному просторі значно більше й стосуються 
ці рекомендації не лише соціальних мереж та 
пошт. Наприклад, створення резервних копій 
ваших фото та файлів чи приховання вмісту 
повідомлень на заблокованому екрані й т.д. 
Тож раджу більше почитати про цифрову без-
пеку, аби зробити своє перебування в мережі 
максимально зручним та захищеним.

Утім, головне не дозволяйте віртуальному сві-
ту вас повністю поглинути.  Проводьте більше 
часу з близькими й поза гаджетами, адже яки-
ми б надійними та захищеними не були ваші 
застосунки — віртуальне ніколи не має повні-
стю замінити реальне!

Вікторія Дуженко

Світ стає дедалі більше цифровим. Віртуальність усе тісніше сплітається з 
реальністю. Проте чи готові ви поділитися всім з нею?
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Яким чином зробити якісне фото, а також про тренди та 
оброку фото із Костянтином Приходьком

Із розвитком і популяризацією соціальних мереж серед молоді, оригінальні, якісні 
та круті фото хочуть всі. У цьому нам допомагають професіонали цієї справи – 
фотографи

Костянтин Приходько, молодий український 
фотограф, який знається на секретах професі-
оналів. Для тих, хто хоче дізнатися про трен-
ди сучасних фотосесій та роботу з зірками 
українського шоу-бізнесу, про це він розповів 
у нашому інтерв’ю

—        І ти особисто також прихильник більш 
природних і простих фото?

—        Я завжди кажу про те, що дуже важли-
во знати всі правила, всі основи та теоретичну 
частину, але при цьому ти можеш спрощу-
вати та робити помилки навмисно. Я, звісно, 
дуже люблю коли дотримуються всіх прави-
ла освітленню, по композиції, але одночасно, 
мені іноді здається це досить нудним. Хочеть-
ся польоту фантазії та творчості, і саме тоді 
народжується дуже крутий результат, який 
змушує зробити цей «ВАУ-ефект». Я прихиль-
ник більш простих фото, але скажу таку річ: 
«Не всі прості фотографії зроблені просто». 
Для того, щоб зробити щось просте, потрібно 
дуже підготуватися і робити все свідомо, щоб 
потім монетизувати це.

—        На твою думку, які тренди фотосесій будуть актуальними й стильними в 2022 році?

—       Дякую, Ксеніє, за це питання. Я бачу тенденцію, яка простежується вже кілька років, можли-
во навіть більше. Фотографії від «вилизаних» все більше й більше стають простішими та легшими. 
Тобто раніше було дуже важливо показати якийсь виріб, або модель в ідеальному світлі, в ідеаль-
ній ретуші, просто ідеальна журнальна глянцева картинка, то вже зараз такого немає. До України 
дійшов цей тренд, все більше українських брендів і фотографів йдуть до спрощення. Мінімалізм 
зараз дуже затребуваний.

Ксенія Золотова
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—   Невеликий заключний бліц. 
     Fashion чи  lifestyle?
—   Fashion.

—   Знімати людей чи товари?
—    Людей з товарами.

—   Фото- чи відеозйомка?
—   Я завжди говорив фото, але останнім часом 
мені дуже подобається відеозйомка, тому і те, 
й інше.

—    У чому сила фотографії?
—   Сила в крутій картинці. В комбінації усіх 
факторів, про які я розповідав.

                                                                                         

—   Тоді розкажи кілька основних правил 
щоб знайти ідеальний кадр, локацію. 
Що найголовніше: фон, світло чи образ?

—   Для мене, в першу чергу, це локація, я не 
дуже люблю знімати на вулиці, бо ти залежиш 
від зовнішніх факторів, погоди та оточення, 
які тебе відволікають. Коли спека, або дуже 
сильний мороз, то техніка не витримує. Я лю-
блю студію з білим фоном, на якому можна 
вже творити. Далі для ідеального кадру по-
трібна людина, але вона повинна мені довіря-
ти. Вона не повинна бути супермоделлю, або 
вміти стояти на руках, вона просто повинна 
мені довіряти. Світло - це один із найголов-
ніших факторів, бо фото – це рисунок світла. 
Отже, головне - це локація, в якій буде ком-
фортно клієнту й мені, а там я виставлю пра-
вильно світло, і тоді кадр буде ідеальним.
Взагалі то, ідеальний кадр – це той, що не 
схожий на інші. І буває не розумієш спочат-
ку, чи вдалий цей кадр, чи ні, тоді потрібно 
переключитись на інші види діяльності, а на 
наступний день, прокинувшись, ти зможеш 
об'єктивно оцінити його.

—   Щоб зробити якісне фото на телефон, 
обов’язково мати айфон?

—   Якось я бачив картинку, на якій було на-
писано «У вас такий смачний борщ! У вас на-
певно дуже гарна каструля! ». Ні, не тільки 
на айфон, кадр з будь-якого пристрою буде 
гарним, якщо ти вмієш ним користуватися 
та фотографувати. Не хороша камера робить 
тебе суперфотографом, а саме твоє бачення та 
майстерність. 

Дуже багато залежить від постпродакшену. 
З мого досвіду, якщо в тебе, наприклад, не 
сто*їть на зйомку, кадри не вийшли такими, 
як мали бути, то це виправить обробка.

—   Порадь кілька додатків на телефон для 
обробки фото. Якими сам користуєшся?

—       На айфоні, наприклад, мені здається дуже 
зручним є вбудований редактор, бо в ньому є 
всі базові функції. Мені дуже також подоба-
ється додаток VSCO, він зручний, там є якісні 
фільтри, які ставиш умовно на 50% та можна 
погратися з іншими повзунками. Прикольний 
додаток HUJI, який робить цікаву стилізацію 
ніби під плівку. Lightroom дуже крутий, але 
вже складніший ніж базові редактори, але в 
ньому більше функціоналу. Іноді використо-
вую Snapseed.

—   З твого Instagram я знаю, що ти працював 
з деякими українськими знаменитостями зі 
сфери моди та телебачення. Розкажи, з ким і 
що це були за проекти?

—   Окрім фото, я ще займаюся відеозйомкою 
весіль і різних заходів. Іноді знімаємо захо-
ди з різними знаменитостями, наприклад, 
найбільш яскраво мені запам’яталася Ольга 
Полякова. У неї дуже крута енергетика, мені 
сподобалось, як вона виступала, її голос та те, 
як вона поводилась з гостями й людьми, які 
знімали захід. В 2021 році я знімав бекстейдж 
зйомки колекції рюкзаків «YES by ANDRE 
TAN». Там був сам Андре Тан і Соня Плаки-
дюк, було дуже круто, всі відкриті й класні.

#ЗАМОНІТОРОМ
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Зараз період, коли ми, зумери, часто не можемо знайти коннект з поколінням Х і бебі-буме-
рами. Ми часто звертаємося до соціальних мереж та інтернету, оскільки там ми знаходимо 

розраду

«Восьмий клас» («Eighth Grade»)
2018 США

Тринадцятирічна Кайла проживає не найлегші роки. 
Перехідний вік, кожна проблема здається кінцем світу, 
напевно, всім знайома така ситуація. Дівчина — інтро-
верт, не має друзів, боїться спілкування, але водночас 
знімає відео на ютуб і хоче бути поміченою. Як і будь-
яка інша дівчинка, Кайла прагне красивого життя, яке 
вона щодня спостерігає в Інстаграм. Режисер Бо Бер-
нем зачепив тему самопригнічення, через «ідеальне 
життя в соцмережах». У період технологій, така про-
блема дуже актуальна. Якщо думаєте, що вищеперелі-
чене про вас, то цей фільм обов‘язковий до перегляду!

«Ок, зумери» («I Am Gen Z»)
2021 Велика Британія

21-е століття. Час технологій, діджиталізації, невпин-
ного цифрового розвитку. Соцмережі захопили світ: 
там людина може бути ким завгодно, але чи є це на 
100% добре? Режисерка Ліз Сміт з‘ясувала це і показа-
ла результат у фільмі. «Ок, зумери» — документальне 
кіно, де експерти з різних галузей пояснюють недоско-
налість соціальних мереж. Залежність від лайків та 
підписників, вплив Інтернету на самооцінку та світо-
гляд, послаблення психіки — про все це можна побачи-
ти і почути у кінострічці

 «З любов’ю, Саймон» («Love, Simon»)
2018 США

Фільм про школяра Саймона, який тримає в 
таємниці від усіх те, що він гей. Одного дня 
його романтичне листування з коханим по-
мічає Мартін, насміхається і ставить умову: 
якщо Саймон допоможе йому завоювати дів-
чину, той нічого не розповість. Кінострічка 
висвітлює проблему гомофобії та доводить, 
що все ж не слід приховувати справжнього 
себе

взято з uakino.club
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Марія Жерегіна
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Що подивитися: 

3 фільми про зумерів

Сучасний кінематограф все більше орієнтують для молоді, адже в ньому демонструються 
проблеми, з якими ми зустрічаємося, наприклад: пригноблення ЛГБТ-спільноти, булінг, засу-

дження стилю в одязі, прагнення до «інстаграмного» життя, страх самовираження тощо. 
Тому ми зробили підбірку закордонних фільмів про зумерів та їх проблеми



Українські кінострічки, які варто 

переглянути

Українське кіно виходить на зовсім новий рівень. Воно відходить від старих стандартів і на-
ближається до європейських. Можна стверджувати, що український кінематограф тільки почав 
активно розвиватись. Екрани наповнились цікавими кінопрем’єрами та гучними перемогами на 
вітчизняних і міжнародних кінофорумах

Тож радимо вам до перегляду ці кінофільми, що не залишать вас байдужими

«Стоп-Земля»  
«Стоп-Земля»  - це вияв підліткового кіно, що пока-
зує будні, дружбу, кохання, постійні сумніви та ша-
лені розваги. Головні герої — це одинадцятикласники 
Маша, Яна та Сєня, у них невдовзі випуск
 і нове доросле життя. 

Саме ця стрічка 
зосереджена на висвітлені проблем не тільки 
переживань при підготовці до іспиту, а й про хвилю-
вання героїв щодо свого майбутнього. 
«Стоп-Земля» — це те, що дійсно потрібно підліткам. 
Фільм прозоро показує досвід багатьох людей,
 тож легко може зачепити глядача

Набридла сучасність? Тоді вас вітає старий 
Станіславів кінця 19 ст.
Кінокартина «Віддана» зустрічає вас неймо-
вірною атмосферою, гарними деталями та не-
перевершеною естетикою кадру.
Цей фільм не тільки зображує минулі часи, а 
й розповідає нам про загадкові стосунки між 
двома героїнями. Їхні долі тісно переплелися 
та мають нерозривний зв’язок. Це зв’язок лю-
бові чи дружби? Вирішувати прийдеться саме 
вам, проте, очевидним є співзалежність геро-
їнь

Нещодавно вийшов перший тизер драми «Мій юний 
принц», що розповідає про ЛГБТ - стосунки.  Вихід 
картини запланований у травні 2022 року.
Головний герой 17- річний хлопець, що живе зі своєю 
матір’ю та має з нею складні стосунки. Все змінюється 
з появою Антуана та його батька Марка. Невже їхнє 
знайомство знаменує початок чогось нового?
Хоча фільм ще не вийшов, але вже привернув увагу до 
себе багато обговорень. Суспільство поділилося на два 
табори: ті, що з нетерпінням чекають прем’єру та ті, 
що критикують вихід картини. А до якої категорії ви 
зможете віднести себе?

Діана Захарчук
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За ширмою казок. 

Мультфільми, що так вміло 

поєднують казкове та реальне

Вам може здатися, що мультфільми — це старомодні кліше історії, які підійдуть тільки для дітей, 
але це далеко не так. Час минає, світ змінюється, а разом із ним і бачення кіномистецтва. Тож про-
понуємо вам ознайомитися з переліком картин, які руйнують казкові стереотипи та висвітлюють 
історії героїв по-новому.

Правдива історія «Червоного Капе-
люшка» та його продовження «Черво-
на Шапка проти зла»

Хоча це мультфільми ще 2005 та 2011 років, але 
вони досить сучасно подані та обов’язкові до 
перегляду кожному, хто готовий подивитися 
на давно всім відому казку з іншого ракурсу. 
У мультфільмі показано справжнє детективне 
розслідування, де відбувається пошук відпові-
дей на запитання: «Що ж насправді замислює 
вовк?», «Чому бабуся поселилася так далеко?» 
та багато інших. У цій історії вовк постає вже 
не таким і злим, а Червона Шапочка не на-
стільки наївною, якою її зображують у казці, 
від цього й  справді затамовує подих і змушує 
лише робити здогади, що ж буде далі.

«Червоні черевички та семеро гномів»

Ні-ні, це не типова екранізація про Білосніж-
ку та сімох гномів, це зовсім нова казка, навіть 
без отруєних яблук. У ній героїня завдяки 
туфелькам набуває нового вигляду, але чи в 
ньому вся її краса? Цей мультфільм про те, що 
кохають не за зовнішню «обгортку», а за магію 
в наших серцях.

#Е
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«Шрек»

Якщо вже казати про справжнє кохання й 
прийняття себе та інших такими, якими вони 
є, то не можна не згадати й про цей муль-
тфільм. Він також знайомий багатьом, як той 
самий  «Іван Царевич і Сірий Вовк» чи «Про-
стоквашино», про який вже не йтиметься, але 
це не робить його менш сучасним і новітнім у 
своїх поглядах.

«Зоотрополіс»

Харизматичності персонажів цього муль-
тфільму можна позаздрити, а ідею возвеличи-
ти, адже його головна думка: «У тебе все вий-
де, тільки не здавайся». Але є й інші важливі 
теми з розкритих, наприклад те, що з тварин 
узяли саме хижаків та травоїдних і чітко це 
виділили, так легко та непомітно порівнявши 
з людьми.

На цьому поки зупинимося, хоча це далеко не всі мультфільми, які показують тенденції нашого 
часу та порушують і «дорослі» питання, утім, як кажуть — «дивіться в наступній серії».

Вікторія Дуженко

47



#До

С

Т

О

Л

У

       С

       Т

       О

       Л

       У

До#



Коли вона виникла?

Китайська культура їжі виникла дуже рано. Її історію можна простежити тільки завдяки істо-
ричним записам, які були зроблені під час періодів правління трьох государів і п’яти імператорів. 
Ранній етапом вважається становлення китайської культури харчування за династії Чжоу і Цінь 
(770 р. до н.е. до 206 р. до н.е.). У період правління династій Мін і Цін (1368-1644) сталась своєрід-
на “кульмінація” розвитку культури харчування Китаю. Водночас національна кухня Піднебесної 
змішалась із маньчжурською та монгольською культурами. 

Зараз дієта Китаю поділяється на чотири види: сира їжа, варена їжа, натуральна кулінарія та на-
укова кулінарія. Впроваджено понад 60 000 видів традиційних страв і понад 20 000 видів про-
мислової їжі. Зміст культури багатий, глибокий, національні особливості є самобутніми, а страви 
мають досить багато смакових жанрів. За легендою, у стравах поєднується старе і нове. 

Пельмені

Пельмені в Китаї виникли у часи династії Східна 
Хань (25-220) і вперше були створені Чжан Чжунц-
зіном в провінції Хенань. У той час пельмені вико-
ристовували в лікувальних цілях. Чжан Чжунцзін 
загортав у тісто деякі холодорозсіюючі продукти 
(наприклад баранину або перець), щоб запобігти 
обмороженню вух у хворого. 

Зараз пельмені готують переважно з холодної води 
та борошна. Начинка може бути м’ясною, вегетарі-
анською, солодкою або солоною. Готувати можна 
на пару або смажити. Зазвичай їх роблять у формі 
півмісяця. Пельмені є різновидом народної їжі з 
багаторічною історією і дуже популярні серед про-
стого народу, особливо їх полюбляють готувати на 
китайській Новий рік.

Рисові вареники

Цзунцзи є одним із традиційних китайських фести-
вальних страв. Вперше він був виготовлений у вес-
няно-осінній період та в період воюючих держав, а 
тепер він поширився на Південну Корею, Північну 
Корею, Японію та країни Південно-Східної Азії. 
Основними матеріалами цзунцзи є клейовий рис і 
начинки, які обгорнуті листям скорпіона (або лис-
тям гібіскуса, листям шафрану тощо) і мають різно-
манітну форму, переважно кутасту, квадратну тощо. 
Цзунцзи має давню історію і спочатку використову-
вався як данина поваги предкам і богам (інша при-
казка, поширена серед людей, — вшанування пам'яті 
поета-патріота Цюй Юаня). 

На півночі й півдні називають різну.На півночі ви-
робляють просо, а з пшоняного рису готують рисові 
вареники. Через різні харчові звички в різних міс-
цях, цзунцзи сформував аромат з півночі на південь; 
за смаком, цзунцзи можна розділити на дві катего-
рії: солоні цзунцзи і солодкі цзунцзи. 

Китайська кухня: дізнайтесь 

про особливості та історичне 

походження
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Існує багато видів цзунцзи. З точки зору начинки, на півночі зазвичай використовуються червоні 
фініки, а смак солодкий, представлений цзунцзи в Пекіні, на півдні — маш, свиняча грудинка, 
бобова паста, шинка, гриби, солоний яєчний жовток та інші начинки, серед яких представлені 
Гуандунські пельмені з беконом та пельмені в Цзясін, Чжецзян.

Що таке гарача кастрюля?

Гаряча каструля, відома в стародавні часи як «античний суп», названа на честь звуку «гу-дон». 
Найстарший горщик можна простежити до періоду Воюючих держав (475 до н.е. до 221 до н.е.). Під 
час древніх жертвоприношень або святкувань люди повинні були «вдарити дзвін і поставити три-
ногу», щоб навколо зібрались люди. Навколо триноги та в неї клали яловичину, баранину та інші 
продукти. Досліджуючи розкопані культурні реліквії, археологи виявили «відро вок» (бронзовий 
гарячий горщик), культурну реліквію династії Східної Хань. Пізніше, коли археологи розкопали 
гробницю Хайхунхоу, вони знайшли серед похоронних предметів котел, який довів, що гарячий 
горщик з'явився за часів династії Західна Хань.

Згідно з «Книгою Вей», ще в період Трьох царств (220-280), коли Цао Пі став імператором династії 
Хань, з’явився гарячий горщик з міді, але в той час він не був популярним.  
За часів династії Сун гарячі каструлі були відносно поширеними. У рецепті «Шаньцзя Циньї» 
Лінь Хуна за часів династії Південна Сун було введення в їжу гарячої каструлі з друзями.Сцену 
приготування їжі біля печі також описує Лінь Хун, відомий учений часів династії Північна Сун 
(960-1127 рр.) Зловивши кролика, кілька людей поставили на стіл невелику піч з вугіллям та ка-
струлю з супом. М'ясо кролика нарізали тонкими скибочками, робити соус з вином та перцем й 
варили в горщику, а коли суп закипав мясо звідти їли паличками. Лінь Хун відчув, що такий спосіб 
харчування дуже зручний, тому потім він міг зібратися з трьома-п’ятьма друзями, щоб поспілкува-
тися та невимушено поїсти холодною зимою гарячу страву.

За часів династії Цін (1636-1912) найрозкішнішим був «бенкет тисячі старих», який проводив ім-
ператор Цяньлун. Імператор Цяньлун дуже любив їсти «Античний суп». Згідно з історичними 
даними, він запрошував приготувати їжу близько 5000 людей, а на цьому святі було використано 
1500 горщиків.

 Ван Ю
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Ненька Україна неймовірно багата та гарна країна. Тут ліси й моря, схили та поля, великі міста, 
маленькі села і, звісно, щирі люди. . Пропонуємо до вашої уваги список живописних місць, які 
варто відвідати кожному.

Озеро Лемурійське (Херсонська область)

Відкриває цей список справді чарівне рожеве озеро, що знаходиться на Херсонщині. У народі 
його кличуть українське мертве море, адже рівень солі є надвисоким – 270-300 грамів солі на літр 
води. Вода в озері має рожевий відтінок завдяки водоростям - Дуналіелла солоноводна. Озеро не 
тільки гарне, а й лікувальне: рожева вода корисна для профілактики захворювань шкіри, хроніч-
них захворювань суглобів, судин, верхніх дихальних шляхів, вегето-судинної дистонії; позитивно 
впливає на нервову та імунну систему, а також 
корисна при гінекологічних та урологічних проблемах.

Бучач, Тернопільська область

Бучач — маленьке, але відоме старовинне місто в Тернопільській області. Чим саме може заціка-
вити Бучач? Тут багато цікавих архітектурних споруд та загадкових об’єктів, тут жили батьки Зіг-
мунда Фрейда та навчалися багато відомих постатей. Місто просякнуте історіями минулих віків: 
навіть дерева тут мають свою історію. У 1672-у році під деревом Золота Липа, яке, до речі, досі 
росте на околиці міста, був підписаний мирний договір між Туреччиною та Річчю Посполитою.

Манявський водоспад (Івано-Франківська область)

Один із найбільших водоспадів нашої країни висотою приблизно 20 метрів. Міські жителі ствер-
джують, що ці води мають цілющі властивості й розповідають чутки та легенди про це місце.

Оптимістична печера (Тернопільська область)

На сьогодні досліджено понад 216 кілометрів двох ходів, галерей і гротів цієї печери.У ній прово-
дять екскурсії під час яких можна стрибати, бігати, лазити та обов’язково дивуватися  захопливим 
видам печери. Оптимістична носить статус найдовшої печери Європи та посідає перше місце се-
ред гіпсових печер світу за довжиною, а поміж вапнякових — друге ..

Вилкове (Одеська область)

Це місто частіше називають «українська Венеція». Майже єдиний спосіб пересування — човник, а 
замість пішохідних стежинок — вода. Дуже тихе та затишне містечко, яке добре підійде для спо-
кійного відпочинку.

Дар̀я Зубова

Україна: місця, які повинен 

відвідати кожен

veterdoit.com ua.wikivoyage.org optymistychna.com
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Усі ми час від часу хочемо відпочити та відчути нові емоції. Поїздка в іншу країну - це чудовий 
варіант для активних людей, за допомогою якого ми можемо пізнати невідоме, скуштувати щось 
незвичне й познайомитися з іншими культурами. У нашій підбірці ви можете знайти подорожі на 
різний смак, тому кожен обере те, що йому до душі.

Відпочинок для тих, хто любить 

відриватися на повну

Кіпр або «друга Ібіца»

Розуміємо, що деяким хочеться в літо та не ду-
мати ні про що, тому пропонуємо полетіти на 
Кіпр, а точніше до Айя-Напи. Квитки коштують 
від 33$. Велика кількість нічних клубів, дискотек 
і барів, де вночі безперервно всі танцюють, ста-
ла причиною того, що курорт прозвали «другою 
Ібіцою». Найвідоміші клуби Айя-Напи: Starskys 
(тематичні вечірки), The Castle, Car Wash, Black 
and White та Red Square. А пляжі тут мають «бла-
китний прапор» - це статус пляжу, який вказує на 
те, що він чистий. Найпопулярнішим місцем для  
відпочинком біля Середземного моря вважається 
Nissi, менш людно на пляжах Landa, Grecian Bay 
та Makronissos. Любителі активного відпочинку 
можуть зайнятися дайвінгом, серфінгом, поката-
тися на катамарані, гідроциклі або яхті.

Колоритний Берлін

Мандрівка туди підійде тим, хто хоче культурно 
відпочити та водночас ввечері відвідати клуб або 
паб. Рекомендована кількість днів перебування в 
столиці Німеччини — 5. Потім можна поїхати в 
сусідні містечка та продовжити свою подорож. 
Квитки на літак із Києва до Берліну коштують 
від 20$. Познайомитися з нічним життям Берліна 
можна в SO36, Вотергейт, Уайльд Ренате, Tresor — 
це одні з кращих клубів Берліна, там закінчуєть-
ся ніч і починається ранок. Але якщо ви більше 
за культурний відпочинок, то, можна відвідати: 
Konzerthaus, Chameleon, відомий театр, і Берлін-
ську філармонію.



Аристократичний Лондон

Це місто точно сподобається тим, хто любить історію з поєднанням сучасності або цікавиться 
життям Королевської сім’ї чи є  фанатом серіалу «Шерлок». Погоджуємося, що дістатися до Англії 
не просто, бо треба отримати візу, але це точно того варте. Ціна квитків від 40$. Звичайно, треба 
побачити найголовніші пам’ятки міста: Тауерський міст, Біг-Бен, Лондонський Тауер із його не-
ймовірною історією та Вестмінстерське Абатство. Для тих, хто хоче відчути атмосферу життя в 
Лондоні, маємо пораду: просто заходьте в різні провулочки, вони там просто чарівні. 

Варто залишити трохи сил, щоби побачити Лондон вночі. Нічне життя зосереджено у районі під 
назвою Сохо. Тут розміщені найкращі ресторани, кафе, паби та клуби. Поряд із Сохо також роз-
ташований район Вест Енд, де відбувається більша частина всіх концертів та театральних вистав 
Лондона. Також тут знаходиться Китайський квартал та королівський театр Ковент-Гарден. Трохи 
на захід від театру стоїть знаменитий джазовий клуб Ронні Скотт, де панує атмосфера справжньої 
старої Англії, а на сцені виступають найкращі джазові виконавці із Великобританії, Європи та 
США.

Під час подорожей не забувайте про карантинні обмеження: у зв’язку з каран-
тином потрібно перевіряти правила в’їзду у пункт вашого призначення. Це 
можна зробити, просканувавши QR-код нижче.

#ВАШВОЯЖ
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Отже, давайте подивимось, чого навчили наші читачі зумери сучасних українських письменни-
ків. З 2018 року громадська організація ПЕН щорічно складає список найкращих книжок.

Як стверджує ПЕН: 
«Наша мета незмінна: нагадати про найважливіші книжки, презентовані українськими видав-
ництвами, зробити зріз для професійної аудиторії, щоби побачити головні теми і тенденції, але 
насамперед – поділитися з нашою аудиторією найбільшими читацькими відкриттями авторів 
ПЕН і запропонувати вам зручний книжковий порадник напередодні свят.»

До вашої уваги цей топ найкращої української літератури 2021 за версією ПЕН

Українська проза

У цьому списку опинилося одразу дві книги Юрія Винничука – "Аґент Лилик" і "Вілла Деккера", 
й, звісно, книга Юрія Андруховича «Радіо ніч», яка посіла почесне перше місце.

1.    Андрухович Юрій. "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);

«Радіо Ніч» –  гостросюжетний, а водночас найліричніший твір Юрія Андруховича. Простір, 
у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а Девід Бові – з мандрівними музикантами 
Середньовіччя.

В оформленні обкладинки використано картину Влода Костирка «Перепочинок під час утечі в 
Єгипет» (2020).

2.    Винничук Юрій. "Аґент Лилик" (Фабула);

У романі «Аґент Лилик» продовжуються пригоди, описані у «Віллі Деккера». Тепер події відбу-
ваються під пильним оком НКВД.

Нічний репортер Марко Крилович разом з колишнім комісаром поліції знову полюють на таєм-
ничого серійного душія. Оскільки всі жертви якимось чином пов’язані з Марком, чекісти його 
випускають з тюрми і використовують як приманку. Окрема інтрига зав’язується довкола зник-
нення архіву посольства Нідерландів, який приковує увагу і чекістів, і підпілля, і нашого героя, 
і самих голландців. 

Перед нами постає Львів, що втратив своє обличчя, але ще не пристосувався до нового. Процві-
тає контрабанда і серед колишніх злодіїв, як представників пролетаріату, класово близьких для 
нової влади, й серед чекістів, які продають голландцям сировину за алмази з Південної Африки. 
Батяри змушені шукати оригінальні способи заробітку, а Марка туго стягує червоний спрут, не 
випускаючи зі своїх мацаків. Чи виконає він нове приголомшливе завдання чекістів?

Можливо безглуздо обговорювати всю значущість літератури для людства, бо стільки правильних 
слів вже сказано, що вже будь-які філософські думки на цю тему схожі на банальний популізм. 
Втім, варто зазначити, що однією з причин конфліктів зумерів та старшого покоління є розповсю-
джена думка, що молодь сьогодні не читає, не цікавиться літературою ані сучасності, ані класи-
кою.

Направду, популярність друкованої книги дійсно зменшилась в рази протягом останніх десяти ро-
ків. Проте разом із піднесенням національної свідомості українці повернулося в моду читання, до 
того жсаме української літератури. Спостерігаючи за українською молоддю, можна точно сказати, 
що вона прозріла, коли побачила скільки нових і дійсно цікавих сучасних українських творів та 
письменників з’явилося в літературному світі.

Кращі твори українського пера 

2021 року за версією ПЕН

"У письменника тільки і є один учитель: 
самі читачі" (Микола Гоголь)
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3.    Винничук Юрій. "Вілла Деккера" (Фабула);

Як і властиво Юрію Винничуку, «Вілла Деккера» віртуозно балансує на межі ретродетективу й 
політичного трилера — так само, як герої книжки балансують у невизначеному межичасі букваль-
но за кілька днів до початку Другої світової. Вир драматичних подій та яскравий гумор, глибоке 
знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, кримінальні та любовні інтриги — 
усе це читач знайде в новому романі визнаного майстра.

4.    Герман Сергій. "Готель "Цитадель" (Дім реклами);

Ця книга - про польсько-українську війну 1918-19 рр. Більшість її персонажів є реальними істо-
ричними постатями. Йдеться про діячів ЗУНР і УНР, Польщі, держав Антанти, письменників, 
акторів, журналістів того часу. Присутні у тексті герої літературні: Адріян Корсівський, Леонтій 
Корсаковський, Франка, її брат, Максиміліан фон Айхінґер та багато інших. Водночас ця книга 
про чоловічу дружбу, про любов українця і польки, які народилися і зростали неподалік Цитаделі 
- місця особливого для усіх, хто знає і любить Львів.

5.    Жаркова Роксолана. "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет)

Це переплетення кількох історій в одній повісті: тут живуть самотні мандрівники, шукачі натхнен-
ня, читачі тиші, гурмани кольорів і смаків, продавці килимів, босоногі художники, спостережливі 
журналісти, таксисти-філософи... Тут чекають померлих як живих. Тут готують їжу і моляться до 
морів. Тут народжують синів, аби потім відпустити їх на війну. Тут емігрують: в минуле, яке все 
ще продовжує боліти; у любов, яка не перестає тривати навіть після усього; у мовчання, яке деколи 
і є нашою єдиною відповіддю на всі питання цього Світу.

Повні списки переможців дивіться на офіційному сайті Українського ПЕН: https://pen.org.ua

Нагадаємо, що Український інститут у Лондоні у партнерстві з Українським ПЕН та Українським 
інститутом організовує UKRAINE LAB, про що повідомляє офіційний сайт Українського ПЕН. 
Онлайн-резиденцію для шести письменників/ць на ранніх етапах кар’єри з України та Великої 
Британії.

сайт: yakaboo
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Українська драматургія

Сюди потрапила Анненко Ольга "Перша"і Наталка Ворожбит із двома п'єсами: "Погані дороги", за 
мотивами якої був знятий фільм, та "Крим, 5-та ранку", соавтором  якої є Анастасія Косодій. 

1. Анненко Ольга. Перша (7БЦ)

2. Ворожбит Наталя, Косодій Анастасія. Крим, 5-та ранку (IST)

3. Ворожбит Наталя. Погані дороги (Видавництво Анетти Антоненко)

Українська поезія

Сюди увійшли одні з найкращих поетів української сучасності, у тому числі й Сергій Жадан зі 
збіркою «Псалом авіації».

«Ходить вечірня зоря з печаткою звіра.
Ходить смерть, як злидар, що збирає пожертви.
Але з такої землі, говорить нам наша віра,
виростуть навіть ті, що встигли колись померти.»

1. Астапенко Ігор. Дерева кращі за нас (Люта справа)

2. Богун Олег. Темносприйнята частка (kntxt)

3. Воробйов Микола. Подорож до жовтої троянди (Каяла)

4. Жадан Сергій. Псалом авіації (Meridian Czernowitz)

5. Жарікова Єлизавета. Мурахи Йоганна Себастьяна (Смолоскип)

6. Калитко Катерина. Орден мовчальниць (Meridian Czernowitz)

7. Коцарев Олег. Вміст чоловічої кишені 
(Люта справа)

8. Махно Василь. Одновітрильний дім 
(ВСЛ)

9. Мітров Ігор. Голос України (Люта спра-
ва)

10. Мусаковська Юлія. Бог свободи (ВСЛ)

11. Савка Мар’яна. Радуйся, жінко! (ВСЛ)

12. Семенчук Григорій. Згідно з оригіналом 
(Люта справа)
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На перші місця списку художньої літератури для дітей та підлітків потрапили твори Амеліни 
Вікторії "Е-е-есторії екскаватора Еки", Багряної Анни "Вітрова гора" та Білої Надії "Ел і Ева".

1. Амеліна Вікторія. Е-е-есторії екскаватора Еки (ВСЛ)

Ека — маленький екскаватор. Але пригоди в нього великі, часом — світового масштабу. Він, мов 
справжній супергерой, може занапастити чи врятувати світ. Ека любить розповідати про свої ди-
вовижні пригоди: як вичерпав ковшем пів моря, як зірвав із неба зірку, як ледь не викрав айсберг 
у Антарктиді.

2. Багряна Анна. Вітрова гора (Наш формат)

Вони живуть поміж нас – вітри, онуки Стрибога. Завжди народжуються тут, на берегах Дніпра, 
зазвичай в одній родині – й дід передає онукові таємні знання та особливі вміння. Однак із Дейвом 
стається інакше: він народився в Канаді, тож мусить пройти непростий шлях, перш ніж осягнути 
своє прадавнє українське коріння і відкрити справжнє покликання. Проте вітрові млини на Дні-
прових пагорбах манять хлопця, і цьому годі опиратися…

3. Біла Надя. Ел і Ева (ВСЛ)

Шістнадцятирічний Ел живе життям цілком звичайного американського підлітка. Він нічим не 
вирізняється у школі, а після уроків зависає з другом або підпрацьовує в кінотеатрі. Закохується 
без взаємності у недосяжних красунь та переймається вступом до універу. Батьки Ела розлучені, 
у кожного давно нова родина: у тата – в Україні, в мами – у США. Приїхавши до тата на канікули, 
Ел знайомиться з Евою – своєю «новою сестрою». 
П’ятнадцятирічна Ева – дівчинка-вогонь, яскрава та імпульсивна. Тусується з рокерами, зависає в 
барі «Бочка» і кохає дорослого чоловіка: музиканта, звичайно. Ел і Ева – пізнають життя, дорос-
лішають, помиляються, вчаться дружити, спілкуватися, переживають перші закоханості і перші 
життєві труднощі.
Вікові обмеження: 16+

4. Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Ста-
рик Марина. Козаки правлять країною (Discursus)

Гайда у мандрівку Гетьманщиною, країною козаків!  
Завітай на бенкет до гетьмана Івана Мазепи у Гончарівці, навчись писати бароковим скорописом, 
розподіли кошти на нараді з козацькою старшиною, збудуй цитадель Батуринської фортеці, ство-
ри власний козацький портрет. Інтерактивне видання «Козаки правлять країною» розповідає про 
Гетьманщину кінця 17 — початку 18 століття та є частиною серії з трьох видань про епоху коза-
цтва. Активності супроводжуються історичними, методичними та психологічними коментарями. 
З книжкою можна працювати індивідуально чи у навчальній групі.

Повні списки переможців дивіться на офіційному сайті Українського ПЕН: https://pen.org.ua

Нагадаємо, що Український інститут у Лондоні у партнерстві з Українським ПЕН та Українським 
інститутом організовує UKRAINE LAB, про що повідомляє офіційний сайт Українського ПЕН. 
Онлайн-резиденцію для шести письменників/ць на ранніх етапах кар’єри з України та Великої 
Британії.

                                                                                 Золотова Ксенія
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Сьогодні дуже популярно писати про підлітків та їхнє життя. Сучасні діти мають більше свобо-
ди, ніж мали їхні батьки. Зараз молодь цікавлять гостросоціяальні теми, стосунки між людьми, 
питання світобудови, ставлення до самого себе. Автори не помиляються, вважаючи, що підліткам 
цікаво читати про них же, але через призму чужої історії. Читаючи якийсь певний твір, ми хочемо 
– свідомо чи підсвідомо – знайти героя, схожого на нас самих. Тому досить часто підліткова літера-
тура носить рефлективний характер.

Діти, які тільки стають на стежку дорослішання, хочуть читати про важливе, хочуть бачити перед 
собою серйозні, соціальні тексти. По суті, книги для підлітків – це ті ж книги для дорослих. Однак 
у них, на відміну від останніх, ще видно світло в кінці тунелю і є надія на хеппі-енд.

Підлітки переймають на себе поведінку героя, який їм найбільше імпонує та, так би мовити, по-
чинають жити його життя. Дуже добре, коли історія героя закінчується щасливо або дає натяк на 
рілісне та довге життя. Саме так часто молода особа знаходить вирішення своєї проблеми в улю-
бленому творі. 

Наталія Михайлова у статті "Емоційне виховання учнів на уроках української літератури» зазна-
чає, що метою вивчення літератури в школі має бути не тільки засвоєння учнями художніх цін-
ностей, створених засобами мистецтва слова, не тільки формування гармонійно розвиненої особи-
стості, патріота своєї держави, «…а й передовсім виховання людини співчутливої, справедливої, 
милосердної». Література повинна формувати особистість, «…здатну жити в оновленому суспіль-
стві за законами гуманізму...".

Молодь була, є і завжди буде надією на світле майбутнє, тож автори намагаються висвітлити всі 
“перли” та реалії сучасності. Показують, що можна жити так, як ти хочеш і все одно залишатися 
щасливим.

Саме тому сучасна література є дуже важливою для нашого життя, адже застарілі правила буття 
вже не діють, а старше покоління намагається нам нав’язати стереотипи поведінки, навчання та 
правильного способу життя. Завдяки ж сучасній літературі молодь набирається сміливості та фор-
мує свій світогляд, обирає собі роль у цьому світі.

Даяна Іванова

Авторські роздуми. 

Вплив сучасної літератури на 

формування світогляду молоді
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Анастасія хотіла зробити хоча б один примірник власними силами. Вона розповіла, що мотиву-
вала себе щодня, розписувала ідеі, шукала загублені списані блокноти, не спала ночами, пила 
каву й працювала. Це була клопітка праця над кожною крапкою. Поетеса запитувала себе, як же 
зробити так, щоби вона і книга стали одним цілим? Відповідь була така: потрібна власна ідея. Для 
себе. Про себе. Тому вона вирішила, що збірка буде починатися від останнього написаного вірша і 
закінчуватися першим, створеним у сім років. Як Анастасія обрала назву? Вона поділилася й роз-
повіла, що назва "Літо" просто виринула в голові, а далі все стало на свої місця. Саме тому й назва 
така, ніби дівчина впорядковує все в голові. 

«Чотири частини книги уособлюють чотири періоди мого життя: дитинство "моєособистеліто", 
рання юність "мояособистазима", період становлення "мояособиставесна" і усвідомлення себе у сві-
ті "мояособистаосінь". Все просто. Все про мене».

Друк книги теж був спонтанний. Анастасія зателефонувала у видавництво. Захоплено розповіла 
про свою мрію, обговорила вартість, а тут - питання: «Який тираж?" Відповіла - хоча б одна. У ви-
давництві запропонували надрукувати сто, щоб люди читали. Так одна книга видалась тиражем у 
сто примірників. Все спонтанно, вчасно та правильно.

Поетеса також поділилася з “THE GOLDEN GEN” своїми почуттями після друку. Розповіла, що 
книга змінила її життя. Вона почала відчуватисебе цілісною, пов-
ноцінною й щасливою. Те, від чого дівчина так довго ховалася, 
вважала за кару, лилося згодом блаженством у душі після всіх бо-
лісних невдач, вся біль стала частиною її маленького внутрішньо-
го світу.  

SIMNADTSIATA VESNA - це шлях поетеси, яка ніколи не вважа-
ла себе поетесою, яка пройшла моменти відречення від власного 
я, тікала від почуття свободи та знайшла себе через багато років. 

"Якби три місяці назад мені сказали, що я буду стояти на найвищій 
точці України, тримаючи в руках власну книгу, читаючи вірші се-
ред цієї краси, дивлячись в очі всесвіту, то сказала би - це, мабуть, 
чийсь сон", - поділилася Анастасія своїми думками на власній сто-
рінці в інстаграмі. 

Деякі вірші зі збірки ви можете прочитати на сторінці книги в ін-
стаграмі, просканувавши QR-код нижче.

Ганна Запша

«Це душа, яку я мріяла тримати в 

руках», — Анастасія Шеремет про 

написання власної книги.

Анастасія Шеремет у березні 2021 року написала свою книгу з віршами під назвою 
«Сімнадцята весна», яка стала, за її словами, втіленням душі дівчини.

«Ця мрія не для продажу. 
Моя SIMNADTSIATA VESNA - це 
душа, яку я мріяла тримати в руках, 
відчувати запах щойно надрукованих 
листків, замріяно гортати й дивувати-
ся, як ці рядки знайшлися в моїх вір-
шах. Не для продажу - говорила я». 
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