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ВСТУП
Двадцять років тому Вільям Строс і Нейл Гоув оприлюднили свою
теорію поколінь. Саме завдяки їм покоління сучасних двадцятилітніх
називають знаковими та кодовими словами: покоління next, y, millenium… А ще двадцять років тому з’явилася незалежна Україна, а в ній
починали жити наші герої.
Вони не були піонерами й не знали черг біля порожніх прилавків, відтак
їм не притаманне поняття боротьби. Вони достатньо віртуалізовані,
щоб шукати відповіді на запитання не серед авторитетів, а між собою.
Їм хочеться, щоб світ, у якому вони живуть, функціонував правильно.
До певної міри вони готові його міняти, та більш охоче ладні будувати
щось своє та покладатися на себе. Їхні очікування щодо суспільства
та себе в суспільстві занадто швидко змінюються, і якщо державна
політика щодо цих очікувань відстає, вони або швидко дорослішають,
або занадто довго залишаються дітьми.
Олег став дорослим занадто швидко. В нього є своє португальське
небо із низькими зорями. Він не повернеться (дивіться «Людина із
чорноземом усередині»), і це свідомий вибір і можливість бути вільним.
Ми так і не побачимо його фотографії. Але ми довго фотографували
Дениса. Чорний блиск його розкосих очей абсолютно не видає історії
людини, котра, як на свій вік, побачила забагато. І лише тому, що хтось
недогледів (дивіться «Закон збереження добра»). А ще Дашу, котра в
двадцять залишилася сама з дитиною та подорослішала настільки
хутко, що уроки самостійного життя опановувала вже після того, як
воно настало (дивіться «Виростеш – будеш як мама», або Чи завжди
треба наслідувати батьків?»)
У школі їм уже розповідали про їхні права, але ніхто не пояснював,
як ними користуватися. Цього важко сподіватися, адже попереднє
покоління ще належить до тих, хто дізнавався про свої права на
практиці. Тому й освіту обирають, хто яку може: хтось незалежно,
хтось за наполяганням батьків, хтось під впливом учителів, а ще хтось
раціонально вираховує свої шанси та можливості. Денис полюбив
медицину завдяки вчителю й має можливість здобувати професію
(дивіться «Чи може шкільний відмінник стати відмінником у житті?»).
У Володі все вийшло складніше – брак коштів і необхідність допомагати
мамі обмежує можливості, хоч і не позбавляє права (дивіться «Життя
підкорюється наполегливим»).
А ще є спорт. Тільки що робити, коли досягаєш успіхів, а потім
розумієш – професійний спорт вимагає коштів, яких у тебе немає.
Чемпіонці Христині й досі нелегко «розриватися» між навчанням і
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спортом, тим більше, що вид – зовсім не олімпійський, комерційно
невигідний і постійно затратний. Тим більше, що завжди є можливість
порівняти із іншими країнами, і стає зрозуміло, що щось в Україні не
так (дивіться «Про дівчину, котра не уявляє свого життя без спорту»).
Втім, він усе одно затягує, як от у випадку Маріанни – випускниці
інтернату з дуже невеликим вибором опцій освіти (дивіться «Я завжди
була бойовою дівчинкою»).
Навчання та право на освіту; мистецтво, спорт, література як право
на самовираження; складні життєві ситуації та соціальні включення.
Про це автори збірки спілкувалися з ровесниками незалежності. Це
вже не ті, про кого говорили два Віктори – Цой про покоління «нуль»
і Пелєвін про покоління Пі. Це покоління next, y, або millenium. У них
є власне бачення.
Ярина Боренько
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САМОСТІЙНИЙ
У ВЛАСНИХ CПРАВАХ

Олексій Краєв народився 14 червня 1991 року, коли за пророцтвом
Нострадамуса мав настати «кінець світу». Світ, на щастя, вцілів,
проте вже за кілька місяців суттєво змінився. Розпався Радянський
Союз, і Олексій, як і його однолітки, став ровесником української
незалежності. Напевно, це вплинуло на його характер і подальшу долю:
змалку він почував себе вільною людиною, звик самостійно приймати
рішення й торувати собі шлях у житті. Зараз Олексій має чимало з
того, про що мріють молоді та вільні – освіту, престижну роботу
й навіть музичний гурт. Отож, ровесникам незалежності цілком до
снаги реалізувати себе в молодій державі. От тільки на державу наш
герой ніколи не розраховував, лише на себе.
НАЙРОЗУМНІШИЙ ТУРИСТ
Дитинство в Олексія було насичене враженнями. Мама, працівник
туристичного гуртка Одеського центру дитячої та юнацької творчості,
брала сина із собою в туристичні походи. Вперше Олексій став
мандрівником іще в однорічному віці. То була тритижнева експедиція
до Криму групи дітей із вадами слуху та зору та працівників Центру.
Сидячи в наплічнику в мами за спиною, малий захоплено роздивлявся
довкола, щедро коментуючи побачене (говорити хлопчик почав рано,
його «перли» стали сімейною легендою).
Дитинство промайнуло в походах і… на телеекрані. В шостому класі
Олексій, який змалку любив читати, потрапив до інтелект-клубу
«Найрозумніший». Вони з мамою побачили в газеті оголошення про
набір учасників до нового проекту. Не гаючи часу (а то був останній
день подачі заявок), хлопець заповнив анкету та написав есе на тему
«Що повинен уміти найрозумніший?». Він відповів на це запитання
оригінально: «Найрозумніший повинен уміти бути найрозумнішим
завжди». Далі – телефонне тестування, кастинг на телебаченні – і наш
герой опиняється в телеефірі. Цих ігор було близько десятка. Головний
приз – Кришталевий кубок – Олексій так і не здобув, але знайшов
нових друзів, із якими приятелює й досі.
ВІД ЕТИКЕТОК ДО ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Олексієва мати виховує ще двох дітей – брата Сашка та сестру
Наталку. Тому наш герой дуже рано почав «підзаробляти», щоб мати
кишенькові. Перші гроші він заробив у сім років – за виготовлення
етикеток для будівельних матеріалів. Неодноразово за невелику плату
роздавав рекламні флаєри та проводив соціологічні опитування.
Заробіток значно зріс, коли Олексій власними силами опанував
комп’ютерне програмування. В цьому хлопцеві допомогли мама та
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знайомий програміст. «Спільною» з комп’ютером мовою здебільшого
була англійська, тому й її довелося вивчити самотужки. Все це дало
хлопцеві змогу повністю забезпечувати себе уже в шістнадцятирічному
віці: з 2007 року Олексій працював у Центрі екології моря, того ж року
вступив до Інституту математики, економіки та механіки ОНУ ім. І.
І. Мечникова на бюджетну форму навчання.
БЕЗКОШТОВНО, АЛЕ ЗА ГРОШІ
Як не прикро, освіта виявилася не цілком безкоштовною. Справді,
студенти-бюджетники не сплачують за навчання, але в університеті
немає належних умов для навчального процесу: потрібного
обладнання, підручників тощо. Тому доводиться вкладати власні
ресурси, а це вимагає постійних грошових витрат. Утім, недостатня
матеріальна база – не найбільша біда української освіти. Ще дуже
далека від досконалості якість самого викладання.
– Нам часто дають застарілі знання, те, що сьогодні вже не актуально,
– розповідає Олексій. – Комп’ютерні технології змінюються з
блискавичною швидкістю, і дуже прикро, що студенти дізнаються
про них і вивчають самостійно раніше, ніж викладачі. До того ж,
теорія, якої так багато нам дає університет, майже не підкріплена
практикою. Тому більшість моїх однокурсників іще під час навчання
влаштовуються на роботу за фахом, навіть якщо зарплатня низька.
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МУЗИКА: ХОБІ ЧИ ПРОФЕСІЯ?
Вже будучи студентом, Олексій став бас-гітаристом поп-панк-гурту
«SporNA». Музика завжди цікавила хлопця, тому ще в школі він
придбав гітару й самотужки навчився на ній грати. Разом із вокалістом
Олексій пише пісні. В їхнього гурту ті ж проблеми, що й у багатьох
інших молодіжних колективів: брак коштів на рекламу, записи, оплату
менеджера. Проте «SporNA» вже має певний гастрольний досвід,
виступав на збірних концертах у Сімферополі, Донецьку, Харкові,
Херсоні, Дніпропетровську та Києві. Але відвідувачів на них було не так
вже й багато – в Криму, наприклад, на один із концертів було продано
тільки вісім квитків! На щастя, подібних антирекордів у творчій
біографії гурту більше не було. Зазвичай за концерт їм вдається вийти
«на нуль»: відпрацювати гроші, витрачені на проведення концерту,
нічого при цьому не заробивши. Причина одна – «нерозкрученість»
гурту. У хлопців є безліч ідей щодо концертів і альбому, який вони
планують записати власним коштом. Музика для них так і залишається
лише хобі – дорогим і малоприбутковим. Олексій вважає, що ще
нескоро зможе заробляти нею на життя.

МАЙБУТНЄ СТВОРЮЙ САМ
Нещодавно наш герой отримав роботу в американській компанії
комп’ютерних технологій. Про неї він мріяв уже давно, і це стимулювало
його якнайшвидше стати професіоналом. Знову ж таки, це самостійний
здобуток юнака в двадцятирічній незалежній Україні. Олексій створює
майбутнє власноруч. Він ніколи не цікавився своїми правами, та попри
це, реалізує їх досить вдало, а головне – самостійно.
Антоніна Кучеренко
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ЛЮДИНА ІЗ ЧОРНОЗЕМОМ
У СЕРЕДИНІ

INTRO
Олег. Олегу двадцять. Для початку – це все.
У дитинстві Олег жив із батьками і молодшим братом Богданом у рідних
Чернівцях. В 2000 році тато з мамою загинули в автокатастрофі. Із
близьких людей у малих залишився лише хрещений батько Олега, який
жив у їхньому ж місті. Чоловік, як і багато наших співвітчизників у ті
часи, збирався виїхати до Португалії.
«Так ми і потрапили сюди, бо після смерті наших батьків до планів
хрещеного входили і я з Богданом», – розповідає Олег. Голос у нього
навіть не дрижить, та зрозуміло, що це не байдужість. Просто Олег
– доросла й сильна людина. Звертаю увагу на цей абсолютний спокій.
Олег у відповідь цитує Жадана: «Я є. А Ворошиловграда немає. Із цим
потрібно рахуватись».
«НЕ МАЄШ ДОКУМЕНТІВ – ТЕБЕ НЕ ІСНУЄ»
Олег і Богдан досі живуть у Португалії.
«Одразу після приїзду хрещений познайомився із Нелом. То був
підстаркуватий худорлявий молдаванин, що відшукав у нелегалах
золоту жилу. Він знаходив їм житло та роботу за порівняно невеликі
проценти». Завдяки йому Олег зараз працює на заводі. Нел познайомив
його із роботодавцем, який брав до себе в бригаду трударів із України
та Росії, попри незаконність їхнього перебування в Португалії. Влітку
Олег із братом ходить у поле – збирати фрукти-овочі за вельми
непогану платню.
Із документів у хлопців лише свідоцтво про народження. «Я можу
повернутися до України, зробити собі паспорт і залишитись. Але чи
варто? Там у мене ні даху над головою, ні роботи – бодай за копійки.
А тут усе створене для людей. Хоча це питання досить спірне. Я хочу
додому, певна ностальгія присутня, і я люблю свою батьківщину».
Олег розуміє, що нелегально прожити усе життя неможливо. Якщо у
тебе немає документів – тебе не існує. Та все ж він і досі нічого не
вирішив: де подаватиме документи на громадянство – не знає.
«САМОТНІМ СЕБЕ НЕ ВІДЧУВАЮ»
Далі Олег відволікається, розповідає про побут, про привітність
місцевих жителів. Усі хочуть зрозуміти іноземця, показують на
пальцях, коли про щось запитуєш.
Каже, що раніше нелегалам було дуже важко. Віднедавна почали
відкриватись російські крамниці, бібліотеки. Зараз Богдан вчиться в 11
класі у Слов’янській школі, де викладають російською та українською.
«Наших насправді дуже багато. Вийди на вулицю й гукни: «Вася», –

11

обернеться не один», – пояснює Олег.
«Про Україну портоси (прим. автора – «португалець» у розмовній)
знають лише слова «Чорнобиль» і «Андрій Шевч’єнко». Колись один
портос сказав, що всередині кожного португальця – море. Я на його
слова відповів, що всередині кожного українця – чорнозем. Ну, ще про
нього знатимуть».
Чи не самотньо там Олегу? Каже, що в чужій країні українці насправді
браття. «Спільні проблеми – чи то житло, чи документи, чи робота
– зближують. Ті, хто не зміг би спілкуватись вдома, тут змушені усім
ділитись». А справжнім другом Олег вважає брата, адже разом вони
з’їли не один пуд солі.
OUTRO
Прощаючись, прошу Олега передати вітання спільним знайомим,
завжди теплому піску на місцевому прая («пляж» португальською) і
низькому, дуже низькому небу.
Катерина Бабій
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«ХОЧУ САМА КЕРУВАТИ
СВОЇМ ЖИТТЯМ»,
АБО ЧОМУ ЛЮДИ
НЕ ЛЮБЛЯТЬ МЕТРО?

Ми познайомилися декілька років тому. Тоді ми не розгледіли в
скромній студентці героїню нашої сьогоднішньої оповіді. Вона була
мовчазною та переляканою. Тепер це самодостатня молода леді,
котра впевнено крокує життям, встигає і вчитися, і працювати, і
про дітей подумати…
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ІНШЕ МІСТО, ІНШІ МОЖЛИВОСТІ
Оленка Бабич народилася в Шостці Сумської області. До Кременчука
родина переїхала за сімейними обставинами – бабуся потребувала
допомоги. Олена досі спілкується з деякими подругами з Шостки,
але про переїзд не шкодує. Адже в Кременчуці більше різноманітних
громадських організацій, краще розвинене публічне життя.
Тож є нагода проявити свої здібності, отримати нові знання та
нові знайомства. Поїздки на тренінги створили можливості для
саморозвитку. Дівчину не влаштовує лише недостатня кількість місць
для культурного відпочинку молоді. Часто ввечері немає куди піти.
Дуже хотілось би, щоб відбувалися інтерактивні та змістовні заходи
на зразок «ночі в музеї».
Загалом, Олена задоволена своїм життям. Хоча мрії та плани
доводилося змінювати. Так, вона хотіла стати менеджером із
міжнародного туризму, але до одеських та харківських ВНЗ пройшла
лише за контрактом. Тому безкоштовне навчання в рідному місті
виявилося найкращим варіантом.
НЕЛЕГКИЙ ВИБІР МІЖ НАВЧАННЯМ,
ЗАРОБІТКОМ І ДОЗВІЛЛЯМ
Вона рада, що навчається в Кременчуцькому національному
університеті ім. М. Остроградського й отримує стипендію. Це дає
змогу бути матеріально незалежною від батьків. Проте розмір
стипендії не дозволяє задовольнити усі потреби, тому доводиться
поєднувати навчання з роботою. Зараз дівчина працює торгівельним
представником. Важко суміщати дві справи, особливо під час сесії.
Якби Оленка була впевнена, що знайде роботу за спеціальністю,
більше часу і зусиль віддавала б навчанню.
На думку дівчини, працевлаштування – одна з найбільших проблем
молоді. Через 2 роки Олена закінчує виш, але не знає, де й ким
працюватиме. Спеціальність «Документознавство та інформаційна
діяльність», яку здобуває дівчина, – цікава, але «молода», тому
роботодавці не дуже її знають. Фах дівчині подобається, вона хотіла
би працювати за ним. Але гідної оплати теж хочеться.
Цього літа Оленка оплатила із власних коштів ремонт у батьківській

квартирі. Заради цього дівчина пожертвувала улюбленими заняттями:
облишила танці та волонтерство в Євроклубі. Вона зізнається: вільний
час начебто є, а от сил уже ні на що не залишається.
ПЛАНИ ТА ПРІОРИТЕТИ
Олена – людина цілеспрямована. Вона визначилася зі своїми
життєвими пріоритетами. Нещодавно на одному з тренінгів почула
про методику SMART. Не відкладаючи в довгий ящик, проаналізувала
власні цілі, а тепер намагається дотримуватися наміченого плану.
Зараз на черзі придбання автомобіля. «Якби ви говорили зі мною в
березні наступного року, я б приїхала на зустріч машиною», – каже
дівчина. Поки що вдається дотримуватися наміченого плану, але
наша співрозмовниця не впевнена в завтрашньому дні: «Сьогодні в
мене є зарплата й стипендія, але я розумію, що завтра можу без чогось
залишитися, й тоді моя мрія втече далеко від мене. Звичайно, життя на
цьому не закінчиться, знайду іншу роботу або інше джерело доходів.
Але плани доведеться перебудовувати».
«Люблю контролювати ситуацію, відповідати сама за себе. Тому
ненавиджу метро, адже там людину несе потік. Отже, в столиці не
житиму. Хоча над переїздом у інше місто варто подумати».
– Які в тебе проблеми?
– Я хвилююсь за дітей.
– Чиїх дітей?
– Своїх, звісно. Я хочу мати трьох дітей.
До Оленчиних найближчих планів поки не входить створення сім’ї.
Вона зустрічається з хлопцем, але обоє розуміють, що для сімейного
благополуччя необхідне і власне житло, і фінансова стабільність.
Звичайна історія звичайної студентки. Хто не хоче мати власний
автомобіль? Та не кожен здатний так цілеспрямовано йти до своєї
мети, так несамовито опиратися течії, не любити метро й хотіти мати
трьох дітей. Успіхів, сміливице!
Світлана Овчаренко
Юлія Кучевська
Альона Глазкова
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ПРО ДІВЧИНУ, КОТРА
НЕ УЯВЛЯЄ СВОГО
ЖИТТЯ БЕЗ СПОРТУ

Із Христиною Богомягковою ми познайомилися після чергових змагань
зі спортивного орієнтування. І хоча тільки-но закінчився забіг,
дівчина була повна сил і енергії. Помітно, що спорт дарує їй величезне
задоволення.
ВІД ДИТЯЧОГО ЗАХОПЛЕННЯ – У ВЕЛИКИЙ СПОРТ
Спортивним орієнтуванням Христина почала займатися у вісім років.
У школу прийшов новий учитель фізкультури Георгій Вікторович
Герт. Він запропонував школярам записатися до гуртка зі спортивного
орієнтування. Христина вирішила спробувати себе в цьому виді
спорту. Спочатку то були звичайні туристичні поїздки. Георгій
Вікторович водив учнів у одеські катакомби, вчив орієнтуватися по
карті.
Дещо пізніше почалися справжні спортивні змагання. Вчитель
фізкультури на весняних канікулах повіз своїх вихованців до Криму.
Тренуватись у горах і лісах було нелегко. Дехто відступив, і після
повернення до Одеси багато учнів покинули спортивне орієнтування.
Але не Христина.
Спочатку тренер взагалі не помічав дівчину. Вона була однією з
наймолодших у групі. Георгій Вікторович вважав Христю найслабшою,
думав, що вона залишить гурток. Але сталося навпаки: сьогодні
дівчина – чемпіонка.
На два роки Христина було покинула спортивне орієнтування та
почала займатися народними й спортивними танцями.
Проте в чотирнадцять зрозуміла, що не уявляє свого життя без
попереднього захоплення. Повернення Христі в спорт пов’язане
з її першим тренером. Той прийшов додому до дівчини і сказав,
що набирає нову групу. Христина довго не думала: зібрала речі на
тренування, почала згадувати карту, їздити на змагання, здобувати
перші серйозні нагороди.
Дівчина також активно займається легкою атлетикою, і навіть у цьому
виді спорту бере участь у змаганнях. Зрештою, без доброї фізичної
підготовки важко уявити успіх у спортивному орієнтуванні.
ВІРИТИ В ГІДНЕ МАЙБУТНЄ
У 2008 році дівчина стала членом молодіжної збірної України зі
спортивного орієнтування. Того ж року вона взяла участь у чемпіонаті
Європи. Христина досі продовжує виступати на міжнародних
змаганнях. Посідає призові місця. Мріє, аби спортивне орієнтування
стало олімпійським видом спорту, а вона сама – олімпійською
чемпіонкою.

17

Через постійні тренування та змагання Христі часто не буває вдома.
Але батьки не скаржаться. Вони всіляко підтримують захоплення
доньки, в тому числі й фінансово, адже гарне спортивне взуття коштує
близько 85 євро, біговий костюм – 80 євро, спортивна форма збірної
України – 360 гривень, компас – 120 грн. Спорядження доводиться
купувати за власні кошти.
Зараз фактично вся сім’я працює заради Христі. Дівчині дуже шкода
батьків, мамі доводиться ходити на дві роботи. Христина сподівається,
що скоро сама зароблятиме й допомагатиме своїм рідним.

18

ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ
Неабияке враження справила на Христю поїздка до Польщі. Кордон
між країнами група спортсменів переходила пішки. Христя розповіла,
що подорожувати польськими потягами дуже незручно: в одному купе
6 місць, через кожні дві години заходить провідник – тож виспатися
практично неможливо. Після приїзду групу поселили в шкільному
класі. Замість зручних ліжок – підлога. А вже ввечері на Христю чекала
естафета, під час якої спортсменка зробила дошкульну помилку: не
побачила один із пунктів і пропустила його.
Христина засмучується, що в Україні фактично відсутня реклама
спортивного орієнтування, на відміну від таких «видовищних»
видів спорту, як бокс чи футбол. Проте їй дуже приємно, що є люди,
які не залишаються байдужими і до її улюбленого спортивного
орієнтування.
Для Христі спорт – це «вичавити із себе всі соки» й отримати від цього
задоволення. «Переступаючи через «не можу», я шукаю межу своїх
фізичних можливостей. Цим я живу і хочу жити. Кожний мій крок
під час бігу: легкого, темпового чи інтервального – це шлях, який стає
дедалі складнішим. Але саме долаючи труднощі, я досягаю своєї мети»,
– ділиться спортсменка.
ОСВІТА ДЛЯ СПОРТСМЕНКИ
Христина здобуває освіту інженера-будівельника в Одеській державній
академії будівництва та архітектури. Проте на заняттях її зустрінеш не
часто. Дівчині дозволено вільне відвідування, адже вона виступає на
змаганнях і за свій виш. Надолужувати пропущене допомагають як
студенти, так і викладачі.
Родичі Христі вважають, що спортивна освіта може бути другою, але
аж ніяк не першою. Дівчина цього не заперечує. Навчатися в академії
їй дуже подобається, але пов’язувати своє майбутнє з будівництвом
та архітектурою не збирається. Здобуті знання можуть допомогти
втілити в життя мрію – побудувати спорткомплекс.

ПЕРСПЕКТИВА СПОРТИВНОЇ КАР’ЄРИ
Христя охоче б стала тренером зі спортивного орієнтування. Але
тренерською роботою їй би хотілося займатися за кордоном. Дівчина
вже встигла побувати в Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії. Там її
улюблений вид спорту розвинений набагато краще, ніж в Україні. Для
прикладу, в Швеції є спортивні клуби, де можна займатися професійно.
До того ж, якщо спортсмен виступає за такий клуб і показує високі
результати, то отримує досить пристойну грошову винагороду. Все
спортивне спорядження також забезпечує клуб.
Спорт і навчання забирають у Христини багато часу. А коли залишається
трохи вільного – займається рукоділлям. Їй дуже подобається щось
ліпити, шити, вишивати і навіть в’язати. А ще вона обожнює театр
і балет. Із задоволенням переглядає мелодрами, комедії, фільми на
філософську тематику. Коли потрапляє в інше місто, її не відірвати
від споглядання величних архітектурних споруд. Христя намагається
вивчити англійську мову, робить спроби опанувати норвезьку.
Дівчину приваблює перспектива життя професійного спортсмена.
Мріє вона й про спортивну сім’ю. Але запевняє, що спорт не завадить
їй мати власних дітей. Христя не має наміру змушувати їх займатися
спортом. Якщо у них виникнуть якісь інші захоплення – охоче
сприятиме їхньому розвитку.
Юлія Висоцька
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ПРОСТИЙ ХЛОПЕЦЬ
ІЗ НЕПРОСТОЮ ДОЛЕЮ

Ваня Слєпченко нічим не відрізняється від тисяч інших українських
хлопців. Але це тільки на перший погляд. Важко уявити, що за його
постійними жартами та невичерпним оптимізмом може ховатися
така непроста доля.
ПОЧНЕМО З ПОЧАТКУ
Ваня – із багатодітної сім’ї. У нього три старші сестри та молодший
брат. Із родичами юнак має теплі стосунки. Він вдячний сім’ї за
розуміння та підтримку в найскладніші періоди життя.
Коли Іван навчався в 10 класі, то припустився вчинку, яким не
пишається. Це трапилося спонтанно: ніхто з однокласників і вчителів
від нього такого не чекав. Покаранням стали дев’ять місяців у
виправній колонії. Сам Ваня каже, що не соромиться своєї судимості.
Та мабуть вона залишила слід на його долі.
ЖИТТЯ В ІНШОМУ ФОРМАТІ
Після звільнення з колонії юнакові довелося одночасно закінчувати
вечірню школу та працювати на будівництві монтажникомвисотником. Колись, ще в середній школі, класний керівник
запропонувала всім охочим записатися в гурток альпіністів. Тоді Ваня
навіть не міг припустити, що навички, отримані на заняттях цього
гуртка, стануть частиною його майбутньої професії.
Іншої освіти, крім вечірньої школи, Іван не має. «Цього року я просто
проґавив вступну кампанію», – виправдовується хлопець. Ваня мріє
отримати гідну освіту й навіть не сумнівається, що здійснить цю мрію
найближчим часом.
Як же вплинуло на життя юнака перебування в колонії? «Колонія – це
школа життя, – нітрохи не зніяковівши, розповідає Ваня. – Краще рік
у армії, ніж 9 місяців у в’язниці. Хоча я таку армію пройшов! Дуже
сильне гартування характеру. Ніколи не забуду свій перший день у
в’язниці. Страшно було: відчиняються двері, а там сім рил здоровенних
стоять, а тут я один такий... Але потім ужився».
ПОВЕРНЕННЯ
Цікавлюся, чи змінилося ставлення людей до Івана після його
звільнення. «Зміни були незначними», – трохи подумавши говорить
Ваня. Але згодом зізнається, що іноді все ж зазнає певних незручностей
у спілкуванні. Наприклад, деякі сусіди змінили своє доброзичливе
ставлення до юнака на більш стримане та обережне, дехто його навіть
побоюється. Проте Іван намагається не звертати на це уваги.
Ваня не скаржиться на життя. Хлопець вчиться на помилках і
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намагається з будь-якої ситуації винести для себе щось корисне. І не
тільки для себе! Завдяки йому я стала дивитися на світ по-іншому. Іван
вселив у мене віру в майбутнє. Він допоміг зрозуміти, що яку б помилку
ти не вчинив, її можна виправити. І не обов’язково розплачуватися за
неї все життя.
Анна Разінькова
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ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ТЕБЕ

Луганщина посідає третє місце в Україні за кількістю усиновлених
дітей. Тішить, що є люди, котрі не можуть байдуже пройти повз
обездолену дитину. Нам пощастило зустріти таку людину – Ольгу
Андрющенко. Вона дуже любить дітей і не уявляє без них свого життя.
Тому в майбутньому дівчина мріє про власну багатодітну родину. А ще
– відчути себе мамою не тільки своїх дітей, а й малечі з притулку.
РОДИНА
Найголовніше в житті кожного – родина: та, в якій нас виховали, і
створена нами пізніше. Адже зернятко всього найкращого «сіють»
у нашу душу батьки. Ольга зростала в багатодітній родині. Тато –
людина з особливими потребами, а мама – комірник у школі. Вони
повністю присвячували себе дітям, намагалися виховати їх всебічно
розвиненими, підтримували усі починання – участь у олімпіадах
і творчих конкурсах. В Олі є старша сестра та молодший брат, у
вихованні якого вона активно задіяна. Саме ці навички, набуті в
родині, згодом допомогли їй у спілкуванні з дітьми.
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ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Ользі пощастило попрацювати в дитячих таборах. То був складний, а
водночас цікавий і повчальний період. Було нелегко, адже доводилося
працювати із дітьми різного соціального статусу. До кожного слід
підібрати свій ключик, але їй це вдавалося. В загоні дівчини був
тринадцятирічний хлопець, якого виховувала старенька бабуся. Із
перших днів перебування в таборі дитина була «ізгоєм». Вона зовсім
не йшла на контакт із оточуючими. Щоб налагодити взаєморозуміння,
Оля спершу розмовляла з ним, потім почала залучати до спільних
забав. І це дало свої результати. Після закінчення зміни хлопець дуже
змінився на краще.
Робота в оздоровчому таборі та спілкування з дітьми допомогли Ользі
зрозуміти, що кожна дитина щастя бачить по-своєму. І тепер її життєве
кредо звучить так: щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це
коли тебе люблять, справжнє щастя – це коли любиш ти.
КРОК У ДОРОСЛЕ ЖИТТЯ
Зараз Ольга навчається в Луганському національному університеті
імені Тараса Шевченка. Вона – староста групи, яка неодноразово
була визнана кращою на факультеті. Дівчина бере активну участь у
житті навчального закладу. Займається плетивом із бісеру, здобула в
цій галузі чимало нагород. Натхнення шукає в мальовничій природі
села, де часто відпочиває з друзями та родиною. Ольга вважає себе

щасливою людиною, бо знайшла свій життєвий орієнтир – шлях
учителя, який щомиті прагне навчати, творити, шукати нове. Проте
в Україні життя складається таким чином, що після закінчення
університету держава не надає можливості працювати за фахом.
Випускників вищих навчальних закладів не забезпечують першим
місцем працевлаштування. Молодим спеціалістам часто доводиться
працювати зовсім у іншій сфері, а то й за кордоном. Тому не відомо,
чи зможе Ольга працювати за фахом із дітьми, як мріяла змалечку. «Я
хочу отримати змогу проявити свої здібності, досягти значних успіхів
на шляху до мети», – каже дівчина. А її мета полягає в тому, щоб
присвятити себе улюбленій справі – стати вчителем.
Аліна Мовлян
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ЯК ВОНО БУТИ
ТАТАРИНОМ
У ДОНБАСІ?

Донбас завжди був і залишається багатонаціональним регіоном. Із
часів його промислового освоєння люди приїжджали сюди звідусіль у
пошуках кращого життя. На початку ХХ століття в Донбасі почали
масово оселятися татари. Далеко не всі вони досконало знають рідну
мову, та й вимог Корану дотримуються не так суворо, як жителі
мусульманських країн. Але кожна татарська родина пишається
своїм походженням, поважає історію й традиції свого народу, зберігає
релігію, самобутню культуру та привчає до цього своїх дітей. Наш
герой – Дамір Тенчурін, двадцятирічний студент. Дамір належить до
татарської національної меншини.
«ТОЖ ВОНИ ВАЛІЗИ В РУКИ – І ВПЕРЕД, СЮДИ»
Татарське коріння в Даміра по лінії батька. Дідусь і бабуся жили в
сусідніх районах Пензенської області. Обоє в листопаді 1959 року
приїхали в Донбас на заробітки. «Чому саме в листопаді? Дід сказав,
що власне тоді закінчилися жнива. Тож вони валізи в руки – і вперед,
сюди. Можна сказати, в одному потязі, одному вагоні. На Донбасі вони
одружилися й вирішили залишитися. Тут народилися мій тато й мій
дядько, тут народилися я й мій брат. Зараз моя сім’я мешкає в районі,
де в кожному п’ятому дворі проживае татарська родина».
МУСУЛЬМАНСЬКО-ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА
У Даміра не зовсім звичайна татарська сім’я: тато – татарин,
мусульманин, а мама – росіянка, православна. В їхній родині шанобливо
ставляться до православної віри, й розбіжностей на релігійному ґрунті
не виникає. В сім’ї Даміра свято шанують татарські традиції. «Вони
передаються від діда-прадіда, – розповідає хлопець. – Наприклад,
перед святом Покрови за великим столом збирається вся родина, всі
родичі, які на той момент перебувають в одному місті. Готують півня,
й усі сідають обідати. І ще одна традиція: коли народжується хлопчик,
мулла повинен прокричати ім’я, а потім накривається солодкий стіл,
саме солодкий стіл. Жінки печуть солодощі: пироги з фруктами,
татарський хмиз (для нього тісто роблять дуже тонке і нарізають
широкими смужками, закручують у вигляді спіралі і занурюють у
киплячу олію, а потім обсипають цукровою пудрою). Ще бабуся часто
пече белеш – це татарський відкритий пиріг із м’ясом. Дуже смачно!
Алкогольні напої на святах не вживають. За шаріатом можна пити
тільки кумис».
Хоча в родині говорять російською, батько Даміра досить добре знає
татарську, тож коли сім’я гостює в бабусі, батько радіє, що може
розмовляти рідною мовою. Бабуся Даміра пишається тим, що вона
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татарка. Вона вчить говорити по-татарськи не тільки онуків, а й сусідів.
«А кілька років тому ми з бабусею їздили на її історичну Батьківщину, –
розповідає Дамір. – Тож мені довелося просити свою двоюрідну сестру
бути перекладачем, бо там усі говорять по-татарськи. А російська мова
– друга. Виявилося, що у мене там дуже багато рідні».
Сам Дамір татарську не вчив, бо не бачив у цьому потреби. Але знає,
що в його місті є мечеть, де проводять курси для всіх охочих вивчати
татарську мову. «У мене є товариші, – розповідає Дамір, – які в дитинстві
щосуботи відвідували такі заняття та навчились спілкуватися рідною
мовою».
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
Батько Даміра – бізнесмен, і тому хлопець досить рано зрозумів, що
йому варто здобути економічну освіту. Прислухавшись до поради
родини, хлопець вирішив вступати до вишу в Донецьку. «Мені
одразу сподобався Донецький Політех. Тому я почав відвідувати
курси довузівської підготовки, завдяки чому став студентом цього
закладу».
Дамір бере активну участь у житті інституту, факультету, в роботі
студентського самоврядування: «Якось мені запропонували допомогти
в підготовці студентської конференції «Піонери бізнесу». Було цікаво,
тому я із задоволенням долучився й до організації інститутського
конкурсу «Містер і міс ВНЗ» та двох спартакіад, які пройшли на
високому рівні. Бути в круговерті цих подій – чудово».
У майбутньому Дамір планує отримати другу освіту – юридичну в
Харківській академії ім. Ярослава Мудрого, оскільки знання законів
допоможе в веденні майбутнього бізнесу.
– Чи потрапляв ти в ситуації, коли тебе чи твоїх рідних дискримінували
на релігійному чи національному ґрунті? – запитали ми в Даміра.
– Щодо себе я ніколи не відчував дискримінації чи утиску в житті або
при виборі професії.
Чи легко бути татарином у багатонаціональному Донбасі? Про це ми
думали до початку зустрічі з Даміром і таємно побоювалися почути
негативну відповідь, бо останнім часом на Луганщині загострилися
міжнаціональні конфлікти. Втім, упевнений у своєму майбутньому
юний представник татарської нації розвіяв наші побоювання.
Ми сподіваємося, що Дамір і багато його однолітків – вихідців із
національних меншин, які проживають на території Україні, зможуть
повністю реалізувати свої можливості та втілити задумане в життя.
Олександр Кувичко
Олена Фоміна
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ТОЙ, ХТО НЕ ДИВИТЬСЯ ВПЕРЕД,
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПОЗАДУ

Незалежність України дала молоді змогу подорожувати за кордон,
набиратися міжнародного досвіду. Студентські програми обміну,
які сприяють цьому, вже не є новиною, тим паче, що існують вони з
1991 року. В одній із них узяла участь і наша героїня – студентка 3-го
курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Оксана Ласій, майбутня викладачка англійської мови.
ТАЛАНОВИТА ЛЮДИНА ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ
Чотири роки тому ця цілеспрямована дівчина закінчила школу
із золотою медаллю. Успішно склавши ЗНО, Оксана вступила до
вишу. Вага золотої медалі при вступі була дуже незначною, тому для
дівчини вона є лише «прикрасою та доброю згадкою» про шкільні
роки. «Усі перемоги, яких я досягла, навчаючись у гімназії, певною
мірою сприяли мені при вступі. Я вдячна своїй школі за те, що там
мене навчили самостійно працювати, постійно ставити перед собою
завдання та досягати їх», – говорить Оксана.
Оксана є капітаном групи підтримки університетських спортивних
команд, пише наукові статті, друкується в університетських виданнях.
Свою першу самостійну роботу вона написала на першому курсі на
тему «Сентенції як спосіб вираження авторської індивідуальності»,
остання з її надрукованих праць – «Основні функції абревіатури в
сучасній англомовній періодиці» – побачила світ минулого року.
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Я – ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Студентське життя дало Оксані можливість «відкрити для себе
Америку». Навчаючись на першому курсі, вона випадково натрапила
в університеті на оголошення про набір студентів для роботи в
дитячих літніх таборах Сполучених Штатів Америки. «Мене одразу
зацікавив цей проект, тим паче, що я ніколи не бувала в США, – каже
наша героїня. – Крім того, то була гарна можливість удосконалити
мову, познайомитися з побутом, традиціями та історією Америки,
розширити коло друзів». Тож, не довго розмірковуючи, Оксана
зв’язалася з найближчим представництвом програми. Шкільні та
студентські досягнення надавали їй певну перевагу, адже серед кількох
десятків охочих обирали лише найкращих. Вже за кілька тижнів їй
прийшло запрошення в один із таборів у США.
В кожному таборі є аніматори та обслуговуючий персонал. Наша
героїня належала до других. Вони забезпечують стабільну роботу
табору: допомагають на кухні, займаються ремонтними роботами.
Праця була важкою, інколи траплялися понаднормові години. Це й
призвело до конфлікту між адміністрацією табору та закордонними

працівниками, адже умови контракту були порушені. «Наша команда
практикантів вирішила поскаржитися на порушення умов договору,
але, на жаль, поспілкуватися особисто з адміністрацією так і не
вдалося», – згадує Оксана. Не знайшовши підтримки у керівництва
табору, студенти вирішили звернутися до головного офісу програми в
Москві та написали електронного листа-скаргу. Врешті-решт ситуація
була вирішена. Студенти досягли своєї мети – робочі години було
скорочено до норми. Крім того, керівництво табору в подальшому
влаштовувало безкоштовні екскурсії, розважальні вечори.
Після закінчення практики Оксана відвідала разом із друзями НьюЙорк і Чикаго. Нові міста викликали захоплення та неабиякий
інтерес. Хотілося більше побачити, пізнати, зрозуміти. На згадку про
дивовижну подорож залишилися не тільки яскраві фотографії біля
Статуї Свободи та музею воскових фігур мадам Тюссо. Неоціненний
досвід дав Оксані можливість розширити коло друзів, познайомитися
з особливостями життя іноземців, а ще змінити дещо в собі: стати
впевненою, комунікабельною, а головне – завжди посміхатися та з
легкістю долати перешкоди.
ВІРЮ В СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ
Сьогодні Оксана продовжує навчатися в університеті, бере активну
участь у студентському житті та будує нові плани на майбутнє,
керуючись девізом «Той, хто не дивиться вперед, залишається
позаду».
Життя в незалежній Україні дає нашій героїні можливість шукати себе,
здійснювати свої мрії, вільно висловлювати свої думки, бажання, емоції
та втілювати свої плани. Вона шукає шляхи самовдосконалення. Зараз
бере участь у конкурсі студентських наукових робіт, а в майбутньому
планує захистити дисертацію та відвідати більше країн світу.
Катерина Гринченко
Тетяна Морозова
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ЧИ МОЖЕ ШКІЛЬНИЙ
ВІДМІННИК СТАТИ
ВІДМІННИКОМ У ЖИТТІ?

З раннього дитинства ми пізнаємо навколишній світ: перший подих,
перший дотик, перша посмішка, перший крок, перше слово… А хтось
навіть не замислюється над цим, просто пливе за течією. Комусь усе
життя не дають спокою запитання: «Що? Коли? Чому? Навіщо?» Така
людина обирає єдиний можливий для себе шлях – навчання упродовж
усього життя.
ВЧИТИСЬ, ЧИ НІ? ВЧИТИСЬ!
Таке запитання ніколи не поставало перед нашим героєм – Євгеном
Гуковим, випускником 2008 року школи № 11 м. Луганська. Він його
вирішив для себе раз і назавжди ще в дитинстві, як тільки навчився
читати. «Енциклопедії, довідники, словники були постійними
супутниками Жені, – згадують шкільні вчителі. – Навіть на перерві
його не залишало бажання дізнатися щось нове, осягнути невідоме».
Тому закономірними були перемоги на предметних олімпіадах,
відмінне навчання, золота медаль.
Чи може шкільний відмінник стати «відмінником у житті»? Чи має
талановита молодь України змогу реалізувати своє право на освіту?
Спробуємо з’ясувати ці питання.
ЖИТТЯ ПРИХИЛЬНЕ ДО РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ
Із вибором професії Євген визначився ще в дев’ятому класі. Цьому
він завдячує вчителю біології – Віталію Степановичу Анісімову,
котрий відкрив для нього хімію та біологію, допоміг так їх засвоїти,
щоб, “прокинувшись о третій годині ночі, можна було безпомилково
згадати три закони Менделя”.
Інтерес до біології та здобуті знання принесли не одну перемогу на
предметних олімпіадах і, як результат, запрошення на навчання до
Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса
Шевченка. Але Євген ним не скористався, бо дуже хотів присвятити
своє життя медицині, тож вступив до Луганського державного
медичного університету на спеціальність «Сімейний лікар».
Зробити це, на думку Євгена, було нескладно, адже саме того року
вперше було впроваджено зарахування до ВНЗ за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання. Це унеможливило корупцію
при вступі та дало реальний шанс здобути вищу освіту за кошти
держави тим абітурієнтам, котрі показали на ЗНО високий рівень
знань.
У 2011 році юнак вирішив паралельно навчатися в іншому вузі: повторно
склав іспити й став студентом заочного відділення Луганського
національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю
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«Психологія». «На жаль, – зітхає Євген, – в Україні друга вища освіта
– тільки платна, тому доводиться навчатися на контрактній основі».
Коли хлопець навчався в школі, він давав собі раду із будь-якими
труднощами. Але в університеті – за його словами – вчитися
набагато складніше. «Те, що було в школі, – то один світ, а зараз
– зовсім інший. Якщо ти в школі був першим, це не означає, що
будеш першим і в університеті, та навпаки. Університет – це інший
навчальний заклад, у якому ти від першого дня повинен доводити
свою конкурентоспроможність».
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ДОЛЕНОСНА ЗУСТРІЧ І ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
Утім, не навчання в школі, й не вступ до університету вважає Женя
доленосною подією свого життя, а зустріч із коханою дівчиною
Оленою. Вона незабаром стала його дружиною та народила чудового
сина Андрія, якому подружжя присвячує багато уваги. «Звісно,
вільного часу дуже мало, – скаржиться наш герой. – Адже я навчаюся
та ще й намагаюся підробляти, щоб забезпечувати родину».
На запитання, ким би він хотів бачити сина в майбутньому, Євген
відповів: «Я не буду втручатися в його життя, нехай він сам обирає свою
дорогу, а ми з дружиною погодимося із будь-яким його рішенням».
Нам стало цікаво, про що ж мріє наш герой. «Краще говорити не про
мрію, а про плани на майбутнє», – відповідає Євген. А в його планах –
стати фінансово незалежною людиною, відкрити власну клініку, хоча,
не маючи зв’язків у медичній сфері та фінансових ресурсів, це буде
зробити дуже нелегко.
Наш співрозмовник – самостійний, цілеспрямований молодий чоловік.
Він чітко знає, для чого живе і чого хоче досягти в майбутньому.
Ми впевнені, що всі Євгенові сподівання обов’язково втіляться, бо
життя прихильне до розумних людей, котрі вміють приймати зважені
рішення.
Анастасія Cікрієр
Інна Сурніна
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ЖИТТЯ ПІДКОРЮЄТЬСЯ
НАПОЛЕГЛИВИМ

Молодість… Життя в цей час здається таким незвичайним! Скільки
думок, надій, мрій! Скільки планів на майбутнє! І віра в те, що
обов’язково все задумане здійсниться. Але іноді життя випробовує нас.
І потрібно бути сильним і наполегливим, щоб протистояти цьому.
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«Я ВСЕ ОДНО ВЧИТИМУСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ»
Наш герой – двадцятирічний юнак Володимир Семікоз, мешканець
Луганська. Життя не було до нього занадто прихильним. Рано
втративши батька, він став єдиною опорою бабусі та хворої мами.
Проте хлопець не опускав рук. Наполегливо вчився. А його улюбленим
предметом була математика. Отож, коли постало питання про вибір
професії, сумнівів не виникло, і Володимир обрав спеціальність
відповідно до своїх математичних здібностей.
У 2007 році ЗНО проходили за бажанням, а при вступі до ВНЗ можна
було або скористатися сертифікатом, або складати вступні іспити.
Володимир, маючи сертифікат, вирішив іще раз скласти математику.
Але на бюджетне місце його не зарахували. Конкурс був дуже великим,
а бюджетних місць – лише 10, тому абітурієнту запропонували подати
документи на контракт. Платити за навчання Володимир не міг:
єдиним засобом існування для родини були пенсії матері та бабусі.
Володя, забувши про свою гордість, «не став битися лобом об стіну, не
став складати наступний іспит, а пішов у обхід». Він забрав документи
із приймальної комісії й уже через декілька днів складав математику
в машинобудівельному коледжі. Хлопець так добре впорався із
екзаменаційним завданням, що йому зателефонували з коледжу та
повідомили про дострокове зарахування. Звичайно, Володя міг би
спробувати вступити до університету в іншому місті, законодавство
це дозволяло. Але виїжджати далеко не було жодної змоги, тож
вступивши до коледжу, хлопець вирішив: «Я все одно вчитимуся в
університеті».
«ЗДАВАЛОСЯ Б, МРІЇ ПОЧИНАЮТЬ ВТІЛЮВАТИСЯ. АЛЕ…»
Коледж Володимир закінчив із відзнакою і за наполяганням матері
вступив до Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. Зараз він навчається на четвертому курсі та водночас
працює. «Ще в школі я мріяв здобути гарну освіту. Здавалося б, мої
мрії починають втілюватися. Але я трохи розчарований системою
вищої школи. Багато часу марную, адже основну теоретичну базу вже
засвоїв у коледжі, а практичні навички отримую на роботі».

Сьогодні Володимир замислюється над тим, щоб здобути ще одну
освіту, проте розсудливо зазначає: «Потрібно спочатку міцно стати на
ноги, а потім вже думати про другу спеціальність».
«ХТО ХОЧЕ, ТОЙ ЗАВЖДИ ДОБ’ЄТЬСЯ»
Вільного часу в Володі практично немає, але, якщо він з’являється,
юнак присвячує його своєму захопленню – спортивній стрільбі із лука.
Володимир брав участь у обласних, регіональних і всеукраїнських
змаганнях. У списку його спортивних досягнень – перемога в
чемпіонаті області та звання кандидата в майстри спорту. Але, як каже
хлопець, все це в минулому, оскільки немає змоги приділяти спорту
належну увагу. Хоча іноді він бере лук і стріли та їде на змагання. Ось
і зараз збирається в Донецьк на «Кубок Донбасу». На запитання про
спортивну кар’єру Володимир відповів: «У нас із цим дуже складно.
Цей вид спорту в Україні не підтримується. Кажуть, що стрільба з лука
– це спорт для багатих, захоплення можновладців. Професійний лук і
стріли коштують дуже дорого. Те, що я можу взяти їх до рук, – заслуга
мого тренера Лариси Володимирівни Бондаренко, і лише її».
Володимир не зазирає в далеке майбутнє. Його плани прості та
реальні: в найближчі півроку отримати водійські права, а відтак через
рік-півтора придбати машину.
На запитання, чи може сучасна молодь отримати бажану освіту,
Володимир відповів: «Хто хоче, той завжди доб’ється, незважаючи ні
на що. Питання лише, скільки часу для цього знадобиться».
Дуже приємно, що є молодь, яку не зламали несправедливість, сімейні
негаразди, скрутне матеріальне становище. Все це тільки загартовує
характер, робить сильнішими та впевненішими у своїх вчинках і
мріях.
Марія Бука
Тетяна Сергієнко
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«ВИРОСТЕШ – БУДЕШ ЯК МАМА»,
АБО ЧИ ЗАВЖДИ ТРЕБА
НАСЛІДУВАТИ БАТЬКІВ?

Прийшовши в парк на зустріч із нашою героїнею, ми зустріли сучасну
молоду дівчину: підфарбована, модно одягнена, довге волосся зібране в
хвостик. Двадцятирічна Даша прийшла не сама – з нею маленький син.
Його звуть Таміром. У присутності чужих людей він сором’язливий і
замкнутий. Проте за якийсь час хлопчик жвавішає, починає бавитися
та бешкетувати, як і всі діти. Тамір сміється, ловить долоньками
листя з дерева, намагається засунути його до рота. Даша розмовляє
з нами, не забуваючи відбирати листочки в сина. На перший погляд і
не скажеш, що ці люди пережили чимало труднощів і негараздів, адже
виглядають і почуваються вони щасливими.
БАТЬКІВ НЕ ОБИРАЮТЬ
Даша Шуляк навчалася в школі-інтернаті з третього класу. Батька не
знала, а матері діти були не цікаві. Упродовж певного часу дівчинку та її
старшого брата доглядала бабуся. Але особисті та фінансові проблеми
змусили її віддати дітей до цього навчального закладу.
Закінчивши школу, дівчина вступила до педучилища. Як сирота вона
отримувала пільгову стипендію та мала безкоштовне харчування.
Після першого року навчання Даша потрапила до дитсадка на
практику. Там і зрозуміла, що майбутня професія їй не підходить. З
дітьми працювати було важко. До того ж, методист була надто суворою
до практикантів. Даша почала «прогулювати» заняття, а потім узагалі
забрала документи з училища.
Саме в той час вона познайомилася із хлопцем і почала з ним
зустрічатися. Через рік після знайомства вирішили жити разом у його
батьків у селі. Коли Даша завагітніла, його неначе підмінили: став
пити, бити та ображати її. Стосунки з його батьками теж не склалися.
Після народження Таміра краще не стало, тож Даша вирішила не
терпіти побоїв і образ. Разом із сином повернулася до міста. Спочатку
оселилася в бабусі, але прожила в неї лише три тижні. Літній жінці
було важко жити разом із маленькою дитиною, яка плакала вночі.
Крім того, грошей не вистачало, а Даша не хотіла ділити дитячі кошти
на всіх. Врешті, бабуся вигнала онуку з немовлям. Молодій мамі не
було куди йти. Втім, вона мала хрещену матір, яка дозволила їй на
деякий час оселитися в своїй квартирі.
ДОСИТЬ СТРАЖДАТИ – ЧАС ДІЯТИ
Пізніше Даші довелося знімати кімнату на окраїні міста. Поступово
життя налагодилося. Принагідно допомагає брат. Коли малому
виповнився рік і зменшилися виплати на дитину, навчилися обходитися
мінімумом. Найгірше молода мама почувається, коли хворіє син. Тоді
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грошей справді бракує. Іноді Даші навіть здається, що вона нещасна,
всіма покинута й нікому не потрібна. Хоча загалом вона оптимістка та
вірить, що все в неї буде добре.
Хотілось би мати своє житло, але поки що це – проблема*. Даша
зверталася в квартирне управління, її поставили на пільгову чергу
рік тому, проте власної оселі досі немає. Одного разу начальник
квартирного управління запропонував малосімейку «без вікон, без
дверей». Даша відмовилася. Звідки ж у неї гроші на ремонт, якщо не
вистачає коштів на памперси? Тому наразі власне житло – це те, чого
молода мати потребує найбільше.
Працівники Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
виступають посередниками у стосунках із владою та різними
службами. Коштів там не дають, але іноді можна отримати гуманітарну
допомогу. Корисним виявилося їхнє втручання при вирішенні питання
із щепленням дитини. Вакцин бракує, а лікарі пропонують матерям
купувати їх за власний кошт. Для Дар’ї сума в 400 гривень не по кишені,
тож вона попросила допомоги в співробітників Центру соціальних
служб. Незабаром із поліклініки зателефонували, попросили нікуди
не скаржитися, адже безкоштовна вакцина буває, треба її лише
дочекатися. Даша й не хоче скаржитися, але зробити синові щеплення
для неї дуже важливо. Тамір уже записаний в чергу до дитсадочка –
мама планує з наступного навчального року обов’язково піти вчитися.
Доки ще діють пільги для сиріт (до 23 років), хочеться отримати освіту
– мріє про професію кухаря…
«А Я ВСЕ ЗРОБЛЮ ІНАКШЕ...»
Мабуть найбільше ми говорили з Дашею про півторарічного Таміра.
Вона із самого початку була впевнена, що дуже хоче дитину, і навіть
не припускала інакшої думки. Хоча лікарка в пологовому будинку
пропонувала відразу написати відмову: «Ти ще молода, з дитиною
не впораєшся. Навіщо зв’язувати собі руки?..». Але вибір Даша вже
зробила, і тепер для неї синочок – найрідніша людина. І хоча близьких
друзів у дівчини немає, вона спілкується з багатьма людьми, бачиться
з колишніми однокласниками та одногрупниками. З батьком дитини
вона не хоче ні зустрічей, ні спілкування. Навіть аліментів від нього
Даша не хоче. Той погрожував відібрати дитину, тому довелося сказати,
що це не його син.
«Іноді можу не стриматися, дати ляпанця. А тоді прошу в сина
пробачення та плачу разом із ним. Мені його так шкода. Адже мене
мама не жаліла ніколи. Брат дражнив, що виросту і стану як мама –
питиму, гулятиму, дитина не буде потрібна. А я все зроблю інакше».

* Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»
(2006) у статті 33 передбачає, що «після досягнення 18 років такі
діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до
надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного
проживання».
Світлана Овчаренко
Альона Глазкова
Юлія Кучевська
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ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
ЛЮДИНИ, АБО
НЕМАЄ НІЧОГО
НЕМОЖЛИВОГО

Мені неодноразово випадала нагода поспілкуватися з цією дівчиною.
Марина Мартюшева – моя одногрупниця, ми разом здобуваємо
журналістську освіту в стінах Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова. Цього разу ми розмовляємо про навчання, роботу й
творчість.
ПЕРШІ КРОКИ ДО ВИЗНАННЯ
Марина пам’ятає себе з дворічного віку. Вона була несхожа на інших
дівчаток: ігри з ляльками її ніколи не приваблювали. В дитинстві
дружила з хлопцями, любила побешкетувати.
Дівчинка не ходила в дитячий садок і на дошкільну підготовку. Читати
навчилася самотужки в чотири роки. У цьому значну роль відіграв
Маринин дідусь. Він любив читати газети вголос. Мала сідала позаду
діда й спостерігала за тим, як той вимовляє слова. Так вона зрозуміла
сам принцип читання. А незабаром мама принесла дівчинці книжку
«Спляча красуня». Казку мав прочитати дідусь, але він заснув. Марина
взяла книгу, відкрила і… прочитала сама.
Згодом у думках почали народжуватися вірші. Марині дуже хотілося
їх відтворити на папері, проте писати вона ще не вміла. Та дівчинка
знайшла вихід: змальовувала з книг друковані літери та складала їх у
слова.
Свій перший вірш Марина написала в п’ять років. І ця дитяча поезія
вже була присвячена класичній темі любові. У вісім років вона створила
серію дитячих поем. То були своєрідні розповіді у віршах.
У віці 13 років юна поетеса взяла участь у всеукраїнському конкурсі
«Таланти твої, Україно!». Неабияк переживаючи, дівчина вперше
вийшла тоді на сцену, щоб прочитати свого вірша. Ноги трусилися,
голос тремтів, Марині здавалося, що гірше виступити вже неможливо.
Але, коли журі оголосило результати, зітхнула з полегшенням: пальма
першості дісталася саме їй. Відтоді вона залежна від сцени. Коли довго
не виступає перед публікою, починає хандрити.
У шкільні літа Марина брала участь у олімпіадах та навчалася в Малій
академії наук (МАН). Тут дівчина проявила себе всебічно розвиненою
особистістю: посіла призові місця з української літератури, біології,
фізики та математики.
Також Марині вдалося виграти грант на стипендію (обласний конкурс,
номінація «Літературна творчість»). В 11 класі дівчина отримувала
щомісяця по 100 гривень. На той час то було дуже круто: школярка зі
стипендією!
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Сьогодні Марина зібрала достатньо творчого матеріалу, щоб видати
власну збірку поезій. Але чинити цього поки не збирається. Дівчина
не бажає, щоб її книга збирала пилюку на полицях книжкових
крамниць. Вона хоче, щоб збірка була презентована, як мінімум, на
всеукраїнському рівні. А для цього потрібно багато вільного часу,
який тепер займають навчання та робота.
ВЧИТИСЯ НІЩО НЕ ЗАВАЖАЄ
Після закінчення школи через певні вади зору Марини могла взагалі
не проходити Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Проте цією
нагодою дівчина не скористалася. Вона здала тести на відмінно, й сама
вступила до університету на бюджетну форму навчання.
Через поганий зір Марина мала підстави відвідувати школу, де
навчаються діти із проблемами зору. Але від самого початку вирішила,
що негаразди зі здоров’ям не заважатимуть їй учитися. Дівчина
не відчуває дискримінації ні з боку суспільства, ні з боку держави.
Стверджує, що все залежить від самої людини.
Марина не бажає отримувати від держави якусь соціальну підтримку,
бо така допомога здається їй принизливою. Набагато більше
задоволення приносять самостійно зароблені гроші. Однак вона хоче,
щоб держава створювала такі умови, щоб можна було б реалізувати
себе, працювати й отримувати достойну заробітну плату.
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НА ШЛЯХУ ДО КАР’ЄРНОГО УСПІХУ
Із 2010 року Марина почала працювати журналістом. Спочатку була
коректором у журналі «Yachts Review», присвяченому яхтовому бізнесу.
Тепер вона ведуча рубрики «Журнал подорожей». Пише про країни, які
мають вихід до відкритого океану і куди можна подорожувати яхтою.
За таку роботу Марина отримує досить непогану платню, зважаючи
на те, що журнал виходить тільки раз на два місяці.
Нещодавно дівчині запропонували роботу в всеукраїнському
економічному журналі «Статус». Марина стала позаштатним
працівником у рубриці «Маркетинг».
Своїм, хоч і невеликим, заробітком, Марина рада допомагати мамі,
оскільки та вже на пенсії. Удвох вони долають усі труднощі.
Про мрії Марина не розповідає. Бо ж на те вони і мрії, щоб тримати
їх у таємниці. Натомість запевнила, що своє майбутнє збирається
пов’язати з журналістикою. Втім, не розлучатиметься і з поезією, адже
саме творчість надає їй сили та натхнення.
Юлія Висоцька
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ДЕ НАРОДИЛАСЯ,
ТАМ І ПРИГОДИЛАСЯ

На автошляху, що веде до сусідньої Росії, одразу за містом Старобільськ
розташоване село Чмирівка. Воно цікаве бодай тим, що згадується в
романі І. Ільфа та Є. Петрова «Дванадцять стільців»: Остап Бендер
крокує з боку Чмарівки* до Старгороду. Чмирівка милує око своїми
безмежними квітучими садами та живописними місцями. Саме тут
живе наша героїня Олена Стрельцова.
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«НЕ ХОЧУ БУТИ КРАЩОЮ…»
Олена – проста сільська дівчина, яка виховувалася на українських
традиціях. Вона розумна, відкрита, гарна людина. В школі Олена була
відмінницею, мала багато друзів, які поважали її та прислуховувались
до її порад. Однокласників дивувало те, наскільки легко їй давалися всі
шкільні предмети. На районних олімпіадах вона посідала призові місця.
В школі відзначали її талант до написання віршів. Не стала винятком і
музична школа – теж свідоцтво про закінчення з відзнакою.
А далі – останній дзвоник, золота медаль і… здрастуй, доросле життя.
І почалося воно із вибору навчального закладу. Прислухавшись до
порад рідних, Олена вирішила стати фінансистом і поїхала навчатись
до Луганська. Першою проблемою, з якою зіштовхнулася наша героїня,
було поселення до гуртожитку. Це питання вирішувала адміністрації
факультету, місця в гуртожитку надавали, але не всім...
Середовище великого міста зовсім змінило її уявлення про доросле
життя, яке дуже нагадує перегони в спортивній першості. І вона
зрозуміла, що важливо бути не кращою, а самою собою. Неодноразово
під час навчання виникали труднощі, які необхідно було вирішувати
самостійно. Найбільше проблем виникло із проходженням виробничої
практики. Олені самотужки довелося шукати місце для її проходження.
Ситуацію ускладнювало ще й те, що фінансова установа для практики
обов’язково мусила знаходитися у Луганську. Олена все ж отримала
відмінну оцінку після практики в одному з місцевих банків.
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
У шкільні роки вчителі та батьки покладали на неї великі надії та
сподівання, бачили її керівником фінансової установи. Та плани
на майбутнє в Олени зараз зовсім інші. Родина, діти, затишний дім,
робота… А головне – жити і працювати в рідному селі, як цього її
навчали батьки.
Зараз мало таких людей, особливо серед молоді, які б хотіли жити й
працювати на селі. Чому в молодої дівчини з вищою освітою, котра
прожила в великому місті п’ять років, не виникло бажання залишитися
саме тут, де є можливості для самореалізації, саморозвитку? Олена, не

замислюючись, впевнено відповіла: «Коли я навчалася в школі, дійсно
планувала залишитися жити й працювати в Луганську. Але з часом
обставини змінилися. Моє особисте життя наповнилося новим змістом.
Я зустріла своє кохання. Це й стало мотивом повернення на рідну
землю». Крім того, вона так виховувалася з малечку: «Де народилася,
там і пригодилася». Село – це її рідна маленька Батьківщина.
*На початку ХХ ст. с. Чмирівка мало назву Чмарівка.
Катерина Гринченко
Тетяна Морозова

47

48
ПОВІР У СЕБЕ

Поспілкуватися з Танею нам порадили в деканаті правничого
факультету, де навчається дівчина. «Вона точно підійде на роль
героїні», – запевнили нас. Ми домовилися зустрітися після занять
у кав’ярні. За розмовою наша кава цілком охолола, але ніхто того
не помітив. Говорили про спорт і про навчання, про родину та про
хлопців, про перемоги та перешкоди…
Таня Волівецька – майстер спорту з легкої атлетики та багаторазова
чемпіонка України серед людей із обмеженими можливостями. Цього
року вона отримає диплом бакалавра. А ще працює головою правління
дитячої громадської організації Дитячо-юнацький центр інвалідного
спорту (ДГО ДЮЦІС) «Оріяна».
Таня народилася в Душанбе, але прожила там усього рік: після початку
громадянської війни сім’я з маленькою дівчинкою була змушена
втікати в Україну до родичів.
Травма, отримана Танею при народженні, не мала б таких серйозних
наслідків, якби лікарі сказали мамі правду та вчасно почали лікування.
Щоб дворічна дівчинка змогла ходити, їй довелося пережити аж три
операції, але проблеми з пересуванням залишилися. Тому Таню не
хотіли брати в звичайну школу. Вчителі умовляли маму залишити
дівчинку на домашньому навчанні, але та наполягала, що ізоляція
від однолітків лише зашкодить. Батьки зробили все, щоб донька не
почувалася інакшою. Тато переконував носити взуття на підборах,
щоб бути гарною. Таня, звичайно ж, комплексувала, як і всі дівчаткапідлітки. Але приводом для переживань був… ніс, який вона вважала
недостатньо гарним.
НЕСПОДІВАНА РІШУЧІСТЬ
Таня точно не пам’ятає, коли почала займатися спортом, але це
трапилося давно. Вони з мамою прийшли в об’єднання «Калина»
для дітей із обмеженими можливостями. На виїзних змаганнях
Таню вперше побачили тренери з Кременчука, які змінили її життя
на краще. Місцеві педагоги вважали, що Таня бігати не зможе: «Вона
ледве ходить, як же їй, бідолашній, змагатися?». Навіть батьків вони
переконали, що донька приречена тренуватися потроху для себе і
заздрісно спостерігати за іншими.
Кременчуцькі ж тренери почали «переманювати» дівчинку на
свої заняття, пообіцявши за власний кошт оплачувати дорогу на
тренування в іншому місті. Щоб Таня змогла поїхати на свої перші
змагання в Миколаєві (то була Спартакіада «Повір у себе»), тренери
буквально «відвоювали» спортсменку в батьків, примусивши пройти
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обстеження у фіздиспансері та отримати дозвіл на змагання.
«Коли я приїхала до Миколаєва, побачила великий стадіон, бігові
доріжки, і… злякалася. Здавалося, що нічого в мене не вийде, хотілося
їхати назад додому. А потім ми пішли на обід, і я побачила, наскільки
серйозніші вади в інших учасників. Особливо вразив хлопчик, котрий
узагалі не мав рук, але якось тримав ложку, самостійно одягався,
навіть зав’язував шнурки. І я сказала собі: «Невже я не зможу?». На
змагання я вийшла із цілковитою вірою в свої сили – і перемогла.
Я стала чемпіонкою України, та ще й виграла путівку до «Артеку».
Повернулася додому і заявила батькам: «Я їду в «Артек»!» Для них
моя самостійність і рішучість стали повною несподіванкою. Я й сама
відчувала, що дуже змінилася. Я повірила в себе».
Повернувшись із табору, Таня вирішила їздити на тренування у
Кременчук, попри запевнення місцевих педагогів, що це неможливо,
і вона не впорається. Наступного року дівчина знову стала
чемпіонкою.
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«ЯКБИ НЕ МОЇ ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ, Я НЕ СТАЛА Б
ТАКОЮ, ЯКОЮ Є ЗАРАЗ…»
Перші «дорослі» змагання подарували несподіванку: в протоколі
за результатами першого забігу Таня побачила навпроти свого
прізвища позначку «КМС». «А що це таке?» – наївно спитала дівчина,
насмішивши суддів і тренерів. Досі вона навіть не знала про нормативи
кандидата й майстра спорту.
Наступний спортивний титул Таня теж здобула неочікувано.
Напередодні дівчина не була впевнена, що зможе бігти: пробувши увесь
день на стадіоні під сонцем в одному лише спортивному купальнику,
вона сильно «обгоріла». Боляче було згинати коліна, пекло все тіло,
а бігти треба було довшу дистанцію, ніж зазвичай. Перед змаганням
колеги рятували дівчину як могли: лікували різними кремами та
мазями… Тренер загадково пообіцяла: якщо гарно пробіжиш, тобі буде
дуже добре. Після закінчення забігу Ірина Сергіївна вибігла назустріч
Тані зі словами «Вітаю, майстре спорту!», й вручила шоколадку. Потім
були й серйозніші нагороди – значок і посвідчення майстра спорту, а
також телефон у подарунок.
Визнанням спортивних заслуг Тетяни стало обрання головою
правління ДГО «Оріяна». Робота в організації непроста, але цікава
та «вдячна». Доводиться увесь час шукати спонсорів: писати листи,
вести переговори, домовлятися. Тані не все відразу вдавалося, але
тренер Валерій Львович виступав ще й консультантом. Він хитро
створював такі умови, що дівчині доводилося приймати рішення та

брати відповідальність на себе, проявляти ініціативу. Повіривши в
Таню, тренери допомогли й їй самій повірити в себе. Вони переконали,
що її проблеми – не найгірші, і їх можна подолати.
Дівчина захоплено розповідає про свою поїздку в Саки (вона
супроводжувала подругу, котра має важчу травму та пересувається
на візку). Саки – місто для людей із обмеженими можливостями.
Тут для них пристосоване все – крамниці, кафе, ресторани. Стільки
неповносправних одразу вона ніде більше не бачила. І всі нормально себе
почувають, спілкуються, всі здаються щасливими та безтурботними.
В цьому місті Таня подолала «танцювальний комплекс». Вдома вона
завжди соромилася танцювати, а там почувалася цілком вільно.
«Головне – посміхатися і махати», – жартує дівчина. Атмосфера
розкріпачення під час танцю так сподобалася, що Таня мало не всі
вечори проводила на танцполі й веселилася до знемоги. На весіллі в
сестри дівчина здивувала родину вмінням і бажанням танцювати.
«Може, якби не мої обмежені можливості, я не стала б такою, якою є
зараз. Не прожила б таке цікаве життя, не зустріла б таких людей. Коли
я перемагала на змаганнях, мене вітали, казали: «Так і продовжуй!».
А тепер, коли сама нагороджую дітей, у мене мурашки по тілу, бо я
згадую себе. Іноді навіть нічого сказати не можу від хвилювання»,
– ділиться думками героїня.
Світлана Овчаренко
Альона Глазкова
Юлія Кучевська
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ПОКЛИКАНА
ТВОРИТИ ДОБРО

Юля Печенога – привітна двадцятирічна дівчина, скромна, непоказна,
але надзвичайно талановита. Переможниця багатьох літературних
конкурсів і авторка ще невиданої книги. Захоплюється архітектурою,
мистецтвом і прагне присвятити своє життя дітям, які ростуть
без батьківської опіки.
УРОК НА «ВІДМІННО»
Юля, наша нова подруга, навчалась у загальноосвітній школі.
Розповідає, що була тихою дитиною. Не вміла постояти за себе, тому з
неї часто глузували «круті» школярі. Добре, що старший брат завжди
захищав її. «Відносини з однокласниками допомогли мені зрозуміти,
що потрібно бути вольовою, аби чогось досягти. Можу сказати, що
цей урок засвоїла на «відмінно». Я навчилася знаходити спільну
мову з людьми та врешті-решт зуміла реалізуватися: вже студенткою
відвідувала семінари та тренінги з особистісного росту, працювала над
собою, самовдосконалювалася…» Зараз Юлія вчиться на факультеті
соціальної педагогіки.
Наша героїня – із багатодітної родини, має двох братів. Якимось
пільгами вони з братами майже не користувалася. Єдиний виняток
– подарунки на свята, які щороку отримували від державних установ.
«Саме через такі миті я довго вірила в Діда Мороза, Святого Миколая
та й досі вірю в те, що завжди знайдуться поряд люди, які завжди
допоможуть у скруті, – каже Юля. – Втім, при вступі пільгами
не користувалася, адже не вірила, що це реально може в наш час
допомогти. Насправді було дуже важко вступити, я багато займалася,
ходила на підготовчі курси. То був перший рік, коли запровадили
ЗНО. Це допомогло мені при вступі, адже я отримала високі бали».
Відтак Юля ділиться з нами своїми планами на майбутнє: «Після
закінчення університету дуже хотіла би працювати з дітками в
інтернаті. Вони такі беззахисні, часто залишаються без уваги, любові,
тепла. Чи зможуть вони вирости добрими людьми, якщо ще змалечку
увірували в свою «непотрібність»? А я відчуваю в собі сили, якими
могла б поділитися з цими дітьми, навчити їх любити світ».
ЖИТТЯ В НАТХНЕННІ Й ТВОРЧОСТІ
Юля – людина творча. Займається журналістикою, та все ж каже, що
ця справа їй не до душі, бо заганяє творця в певні рамки. Тому віддає
перевагу художньому жанрові. Нещодавно закінчила роботу над
власним романом. Це історія про світлого Ангела, який прийшов у
наш світ, щоб боротися зі злом та допомагати тим, хто крокує шляхом
добра та служіння людям.
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Дівчина пише з дитинства. В одинадцять років почала ходити
до літературної студії, є переможницею багатьох конкурсів –
всеукраїнських і міжнародних. Серед найвагоміших досягнень –
перші премії на конкурсі молодих авторів «Птах-поет» і молодіжному
творчому конкурсі «Діти емігрантів про себе».
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ДОЛЕНОСНИЙ ВИПАДОК
Ще одним захопленням Юлі є архітектурне мистецтво. «Я взагалі
ніколи не сиджу вдома, багато рухаюсь – шукаю пригоди «собі на
голову». А через моє захоплення архітектурою часто буває, що
можу зовсім зненацька поїхати до іншого міста, щоб насолодитися
будівлями, історичними пам’ятками, поринути в світ минулого».
Наша героїня – людина віруюча, ходить до церкви. «Вірити в Бога
почала після того дива, яке трапилось на наших очах. Коли мені
було шість років, у батька була важка хвороба ніг. Він не міг ходити,
й ми готувався до того, що ноги йому ампутують. Але запросили
священика, щоб той помолився над батьком. Тоді й трапилось чудо
– батько одужав, почав працювати. Лікарі й не думали про таке, довго
не вірили, проте факт залишається фактом. Відтоді я завжди відчуваю
присутність Бога».
Минули роки… Дівчина стала впевненою та цілеспрямованою,
навчилась відстоювати свою поставу та ще більше зміцніла в своїй вірі
в те, що не буває фізичного зцілення без духовного. Цьому вона і має
присвятити своє професійне майбутнє та особисте життя.
Катерина Бабій
Оксана Грушанська
Ірина Марціновська
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ЗА ЗАПОВІДЯМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

КРОК ЗА КРОКОМ – ДО ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ
Євген Мельник – простий 20-річний хлопець, котрий щиро вірить у
Бога та магічну силу висоти. І перше, і друге сплелися в його серці
в єдине відчуття духовного комфорту. Цей комфорт постійно
підтримують такі ж віруючі батьки, а ще – вчитель, давній і справжній
друг Євгена. Їхнє знайомство, пригадує хлопець, розпочалося в гуртку
авіамоделювання Станції юних техніків. Залюблений у свою справу
керівник гуртка якось непомітно залучив до неї Женю, впевнено крок
за кроком повів його стежками-доріжками технічних знань, щедро
поділився навичками та уміннями. Систематична, самовіддана праця
над створенням і оснащенням моделей невдовзі принесла свої плоди:
дипломи та медалі змагань із авіамоделювання. Євген увійшов до
трійки переможців конкурсу «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»,
стендових моделей «Подільська мікромодель» у категорії «Авіація» та
моделей історичної серії.
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ПОКЛАДАЮЧИСЬ НА СЕБЕ ТА БОГА
Дитяче захоплення з роками переросло в свідомий вибір професії.
Сьогодні Женя разом із батьком працює з авіамоделями та мріє здобути
за обраним фахом вищу освіту, розширити свої знання й досвід. Зараз
матеріальні статки сім’ї не дозволяють хлопцеві поїхати на навчання
до столичного вузу, але він вірить, що Господь йому допоможе, дасть
змогу та сили заробити кошти на навчання… Пункт Декларації прав
людини про однакову доступність вищої освіти на основі здібностей
кожного Євген Мельник перечитує з легкою іронією…
Щирий християнин, Євген не може не служити Богу, не може не
віддячувати йому своїми діяннями. Тому хлопець працює в храмі
звукорежисером, забезпечуючи запис і відтворення духовних пісень і
проповідей, обробку музичних творів молодих парафіян.
ВІРА, ЯКА ДОПОМАГАЄ ЖИТИ
Усе було б добре, але Євгена постійно пригнічує ставлення оточуючих
до віруючих людей. Не те, що молодь насміхається, навіть люди
поважного віку можуть кинути вслід слово «штунда»… А де ж право
кожного на свободу думки, совісті та релігії?
Піднімаючись думкою високо в небо, Євген Мельник міцнішає духом
і відчуває, що здатний на багато чого. А ще більше він міг зробити,
якби його ровесниця-держава допомогла йому, підтримала в виборі
роботи до душі, омріяного навчального закладу.
Євген Мельник, простий український хлопець, такий схожий і такий
несхожий на інших, міркує: «Державі всього 20. Вона теж на порозі
вибору й становлення. І їй і мені, віриться, все вдасться. Попереду
– життя і життя…»
Саїда Гончарук
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СТИЛЬ ЖИТТЯ – ОПТИМІЗМ

Мені неважко уявити його в майбутньому відомим політиком. Таким,
із яким непросто буде «жовтій» пресі – не тому, що надміру правильний,
а тому, що не зовсім зручний, натомість відвертий і досить
послідовний у словах і справах. Якби якийсь провидець підтвердив моє
бачення, було б іще цікавіше стежити за послідовністю його кроків і
результативністю слів.

58

УПЕВНЕНИЙ СТАРТ
Дмитро Литвинюк – випускник спеціальної музичної школи імені
Петра Столярського, відомої на увесь світ. Закінчив її по класу альта
та фортепіано, «чесно» вважався обдарованою дитиною, їздив на
спеціальну зміну в табір «Артек».
Наступне запитання мій співбесідник ніби вгадує: «Зрозумів, що не
стану другим Ойстрахом чи Башметом, тож вирішив спробувати в
житті ще щось, окрім музики. Бо інакше музиці слід було б присвятити
весь вільний час і все життя».
Студент-політолог. Громадський активіст. Журналіст-початківець.
До речі, друга поїздка Дмитра в «Артек» була пов’язана саме із
журналістикою, і тут початківець показав себе як справжній «профі».
Для участі в конкурсі, про який почув по радіо, слід було мати
попередній досвід, якого в хлопця не було. Проте Дмитро так упевнено
вів себе від першої зустрічі, що сумніву не виникло навіть у «головного
одеського радіожурналіста» Геннадія Степаненка, який допоміг
підготувати конкурсну передачу. Тема була доволі філософською як
для 14-річного – «Чи завжди треба казати правду?» Юного ведучого
тоді здивувало, як швидко танули аргументи в тих, хто на початку
дискусії відстоював цю тезу, а в результаті учасники програми дійшли
до житейського висновку, що правда буває різна. Для Дмитра ж не
стали несподіванкою перше місце в конкурсі та безкоштовна путівка
до «Артеку» – чомусь він був певний в успіхові із самого початку.
«То була хороша школа практичної журналістики, справжня
апаратура, справжній ефір на величезну аудиторію. З багатьма
учасниками конкурсу й табірної зміни я досі спілкуюся, деякі з них
тепер студенти факультетів журналістики, а наші майстри та члени
журі – в керівництві радіо «Голос Росії» (саме це радіо проводило
конкурс)».
«Журналістика та будь-яке спілкування з людьми – це моя стихія,
мені це легко дається, мені це цікаво. При потребі я зможу працювати
журналістом, політичним оглядачем».
ВІДКРИТТЯ ЄВРОПИ ТА ПРАВО НА ОСВІТУ
«Нещодавно я повернувся із Сербії, де пробув два місяці за програмою
AISEC, викладав англійську мову та лідерство в школі міста Суботиця.
Мені дуже сподобалось, і було дуже корисно – можна сказати, загалом
багато змінилося в моєму сприйнятті сучасної дійсності».

Мій співбесідник розрізняє мрії та плани. Вважає, що можливості є в
усіх, лише треба свідомо вибирати спеціальність, знати мови та бути
активним. У тому числі й у відстоюванні своїх прав і постав.
Ми звертаємось до актуальної теми про вищу освіту та плани на
майбутнє.
«Відверто? Хотілося б більше корисних дисциплін, вищої якості
викладання, а особливо більшої свободи вибору. Ось приклад.
Знання ділового дипломатичного етикету без сумніву не завадить
політологам, а також журналістам-міжнародникам. Але в нашому
навчальному плані я його не знайшов. Спробував застосувати механізм
вибору предмета студентами. В заліковій книжці є графа «Дисципліни
за вибором», але в ній усі предмети вже вдруковані. Тобто вибираємо
не ми, а за нас.
Ми спробували відстояти своє право, зібрали підписи охочих студентів,
знайшли викладача і зробили все необхідне за процедурою. Півтора
місяці не було жодної відповіді, а потім мені дуже ввічливо пояснили,
що університет не має фінансової можливості задовольнити заяву.
Натомість маємо парадокс, щоб не сказати гірше: Болонська система в
університеті нібито існує, але насправді це не так.
Повертаючись до ситуації з вибором предмету – викладач запропонував
мені прослухати курс, але ж мені недостатньо просто прослухати, я
хотів би мати офіційний запис у дипломі, здати іспит чи залік. Це ж не
шкільний гурток, це вища професійна освіта».
«ДЛЯ МЕНЕ НЕМАЄ КОРДОНІВ»
«Політичні науки – це те, що мене цікавить. Але я так розумію, що
треба виходити на інший рівень, адже українська «політична наука»
– це таке собі продовження школи марксизму-ленінізму, яку важко
назвати науковою. В перехідний період це природно, і вилікує систему
лише час.
Для мене немає кордонів чи якихось обмежень. Я сприймаю світ як
цілісність, і плани в житті маю глобальні. Чому б не пожити, наприклад,
у Канаді чи в Північній Європі, яким я чомусь симпатизую? При цьому
не вважаю, що я – не патріот України. Для мене подорожі, рух уперед,
власне зростання – це нормально.
Дуже багато європейців закохуються в Україну, в Одесу, це нормально,
вони так само, як я, сприймають світ загалом, я бачу свою дорогу, хочу
планувати подальші кроки без обмежень, не оглядаючись на минуле,
на міфи, на чиїсь погляди.
Особисто для себе я поки що вважаю, що моя ніша – це аналітика,
а там час покаже. Не виключаю й політичної складової в моєму
майбутньому».
Раїса Краєва

59

60
«Я З ДИТИНСТВА –
БОЙОВА ДІВЧИНКА»

Маріанна Бедер з дитячих літ займалася легкою атлетикою. І в школі,
і в училищі виборювала перші місця. В шістнадцять років випадково
потрапила на тренування з боксу й залишилася в секції. «Зрозуміла,
що набридло бігати – почала давати здачі», – жартома пояснює
спортсменка своє рішення змінити бігову доріжку на боксерські
рукавиці. В 2008 та 2009 роках дівчина ставала чемпіонкою України
з класичного боксу.
ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ
Маріанна народилася на Житомирщині. З трьох років дівчинку
виховували прийомні батьки. В 2002 році тато отримав десятирічний
термін ув’язнення. Через рік сім’я розпалася: батьки розлучилися,
Маріанна з мамою переїхали до Кременчука. Згодом мати захворіла
й померла, тому із чотирнадцяти років дівчина перебувала в школіінтернаті. «Хоч училася я непогано, мені не хотіли давати похвальну
грамоту, адже моя поведінка була незадовільною», – з посмішкою
згадує дівчина.
Як і більшість випускників таких навчально-виховних закладів,
Маріанна стала ученицею ПТУ*. Дівчина прагнула стати перукарем,
але вибору їй не дали, тож отримала середню освіту за спеціальністю
«швачка». Маріанна визнає, що працювати за фахом не буде. Після
училища спробувала навчатися в машинобудівному технікумі. Але
зрозуміла, що «там можуть просиджувати штани ті, в кого грошовиті
батьки». До того ж, важко давалася хімія, яку викладали російською
мовою. Отож диплом технікуму Маріанна так і не отримала.
«У СИРІТ ВИБІР НЕВЕЛИКИЙ…»
«Сиротам мали б давати нормальну освіту та більше право вибору»,
– вважає спортсменка. Якби була можливість, Маріанна хотіла б
навчатися в закладах Міністерства внутрішніх справ, але в Кременчуці
набір був відкритий тільки для хлопців. Здобути освіту спортивного
профілю дівчина не готова. «Тренер із мене поки що поганенький»,
– визнає вона.
Наразі Маріанна працює мерчендайзером. Зарплата не дуже велика,
але спортсменка має змогу відвідувати тренування. Нещодавно
дівчина отримала пропозицію про службове підвищення, але не
поспішає погоджуватися. Вона скаржиться, що доводиться обирати
між спортом і заробітком: «Постійний вибір – ламає. З одного боку,
є нагода для кар’єрного зросту й фінансової самостійності, з іншого
– маю неабиякі успіхи в спорті та можу досягти ще більшого».
На щастя, гнучкий графік дозволяє заощадити час для тренувань. Але
для цього Маріанна працює 7 днів на тиждень. Дівчина тренується
щодня (окрім неділі) та щоранку здійснює пробіжку. На особисте життя
та хобі часу абсолютно не залишається. Навіть улюблені детективи
останнім часом не встигає читати. Недосипання та напружена робота
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даються взнаки. «Повертаюсь додому, підходжу до під’їзду, а сердечко
поколює. Не надто, звісно, але все одно... Раніше такого не було», –
каже Маріанна.
ВИБІР ЗРОБЛЕНО
Знайомих у дівчини багато, а друзів – мало, серед спортсменів – іще
менше. «Спорт – це конкуренція. А ще – бізнес. І чим більший спорт,
тим більший бізнес. Чесного спорту не буває», – зрозуміла дівчина на
чемпіонаті Європи в Болгарії в 2008 році, де посіла 5 місце.
Завдяки спорту в Маріанни є можливість подорожувати Батьківщиною
та відвідувати інші країни. А водночас дівчина не має власного житла.
Вона навіть не стоїть на пільговому квартирному обліку. Маріанна
взагалі не має жодних пільг, адже за документами в неї є батько.
Проте насправді вони не спілкуються майже десять років. Нещодавно
Маріанна випадково дізналася, що він давно звільнився за амністією.
За законом вона може претендувати на спадщину, але не вважає це
прийнятним для себе. Тому зараз дівчина орендує квартиру разом із
подругою.
Маріанна хоч і не зовсім упевнено дивиться в своє майбутнє,
але сподівається на краще та радить усім їсти сало. Від нього не
товстішають.
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*Від представників громадської організації «Сонячні долоні»,
яка опікується дітьми-сиротами та інвалідами, ми отримали таку
неофіційну інформацію: майже 90% випускників інтернатів отримують
професійно-технічну освіту. Інтернатівці віддають перевагу училищам
із трьох причин: 1) для вступу не потрібно здавати зовнішнє незалежне
тестування (ЗНО); 2) професійно-технічні навчальні заклади дають
реальний фах, на відміну від ВНЗ; 3) училища мають певний резерв
пільгових місць, і ще під час навчання в інтернаті випускник може
«обрати» професію кухаря в ПТУ № 5 чи № 8.
Світлана Овчаренко
Альона Глазкова
Юлія Кучевська
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КОЖЕН МАТЕМАТИК – ТРІШКИ...
МУЗИКАНТ

Олександр Домбровський у свої двадцять дає сольні концерти, вивчає
властивості лазерних променів і впевнений, що математика та
музика – цілком поєднувані речі.
ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА
Так уже сталося, що Олександр був приречений стати музикантом. «У
мене дуже музична родина, – розповідає він. – І батько, і мати, і брат
грають на фортепіано. Тож не було ніяких сумнівів, що гратиму і я».
Так воно і сталося. Із 7 років Саша почав ходити до музичної школи.
Він добре пам’ятає свій перший урок, який Тетяна Олександрівна –
його вчителька – провела так, що наступного заняття хлопець чекав
понад усе на світі. Вона розкрила в хлопчикові його музичні здібності,
і Саша повірив у себе. Ця віра пізніше не раз була підкріплена його
численними перемогами на різноманітних конкурсах.
Відтак хлопець не зміг залишити музичну школу після її закінчення,
залишився навчатися на восьмий рік. А далі Олександр Домбровський
дав концерт, який називає переломним у своєму житті, хоча зіграний
був лише для однієї людини – його вчительки. Він так зворушив Тетяну
Олександрівну, що та запросила Сашу виступити на святі в Будинку
культури, а потім навіть організувала для нього сольний виступ, що
відбувся в музичній школі, й ще один – у тому ж Будинку культури.

64

ДОСЛІДНИК? ВИКЛАДАЧ? МУЗИКАНТ?
Нині Олександр навчається на 5 курсі фізико-математичного
факультету Кам’янець-Подільського національного університету.
«На п’ятому?!» – перепитую здивовано я. Олександр посміхається й
відповідає, що закінчив школу екстерном, та ще й із золотою медаллю.
«Пам’ятаю, як довго сумнівалися, чи приймати мене до університету
в мої неповні шістнадцять. Але після довгих уточнень, узгоджень –
прийняли. На мою думку, не помилилися, та й я не шкодую про те, що
так рано став студентом».
Саша ділиться планами на майбутнє: «Найближчим часом захищатиму
дипломну роботу, присвячену властивостям лазерів. Після закінчення
5 курсу піду до магістратури, потім – до аспірантури. Якщо пощастить,
поїду працювати в одну з науково-дослідних лабораторій Києва, чи
залишусь на викладацькій роботі в нашому університеті». На жаль,
музики в цих планах немає. Щоправда, Саша каже, що з часом все
може змінитися, адже є математики, котрі зуміли поєднати свою
діяльність із музикою. Зокрема, саме Піфагор вперше почав позначати
музичні інтервали та звуки знаками, причому, вже досягнувши
певних результатів у математичній галузі. І взагалі, мій співрозмовник
висловив таку думку, що кожен музикант – трішки математик, а кожен
математик – музикант. Це стало для мене справжнім відкриттям.

«ПОТРІБНО ЛИШЕ ВМІЛО РОЗПОРЯДИТИСЯ…»
Цікавлюся, чи зіштовхувався він на своєму шляху з очевидними
проявами несправедливості. У відповідь Саша заперечливо хитає
головою. Трохи подумавши, каже, що якраз навпаки. І наводить
приклад. «Це була моя зовсім неочікувана перемога на музичному
обласному конкурсі. Чомусь, маючи певність, що всі місця «куплені»,
не став навіть чекати закінчення концерту. Можете собі уявити, яка то
була несподіванка, коли ввечері того ж дня мені повідомили про мою
перемогу. Було надзвичайно приємно. Проте траплялися випадки, коли
конкурсантів ставили в нерівні умови. Скажімо, в Хмельницькому
більшості учасників не дали «розігратися». Прорепетирувати мали
змогу лише хмельничани. Інші грали, як мовиться, на «холодні руки».
Тож не дивно, що в тому конкурсі перше місце посів музикант із
Хмельницького».
Я запитую, якою Саша бачить Україну та її мешканців у майбутньому.
«Загалом, українці досить мудрі, працьовиті, амбітні, можуть досягти
при бажанні будь-чого. Територія країни розташована – краще
й не придумаєш. Все маємо, все при нас. Потрібно лише вміло
розпорядитися цим багатющим потенціалом, який поки не вміємо
реалізувати». Тимчасом Олександр реалізувати свій потенціал зумів.
І правами своїми розважливо скористався, зокрема, правом на
самовираження та освіту. Тож сподіваюся, що в них із Україною ще
все попереду…
Оксана Грушанська
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ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОБРА

Його настрій та внутрішній стан легко прочитати по обличчю:
чи риса така, чи допомагає наше давнє та специфічне знайомство.
Сьогодні він усміхнений, веселий, навіть романтичний, розповідає про
зустріч із товаришем, якому свого часу допоміг у скрутну хвилину.
А вчора був збентежений, непевний, засмучений. Під час попередньої
бесіди «під мікрофон» за дві години спілкування був увесь спектр
– філософські хвилини, цитовані з минулого моменти відчаю, німі
запитання, спроба самому собі відповісти на такі непрості «чому?»…
ПЕРЕДМОВА ДО ЖИТТЯ
Денис Зорило, спочатку син своїх батьків, молодший брат, потім
учень школи-інтернату, «шукач щастя», вихованець соціального
притулку, соціальний працівник-стажер, потім знову «зірка вулиці»,
звинувачений, ув’язнений, звільнений, знову шукач, працівник на
тимчасових роботах, міні-фермер, знову «шукач пригод»…
Батьки, можна сказати, «не впоралися з керуванням», і життєві
університети хлопчика із раннього дитинства були пов’язані з тим,
що доводилося власними силами здобувати те, що іншим діставалося
просто так. І навіть те, що неодмінно має бути в кожної дитини, – не
тільки ім’я та походження, а й нормальне життя, освіта, дозвілля,
друзі, інтереси, право вибору – також виборювалося самотужки.
Останнє у нього було, можна сказати, у викривленому вигляді – то
все, то нічого.
Скрута в сімейному колі, коли тато пив, бив маму, виганяв дітей на
холод, змінилася ще в дошкільному віці на зовнішню пристойність
інтернату – є регулярне харчування, догляд, але немає сімейного тепла,
відчуття захищеності.
ЖИТТЯ ПО ТОЙ БІК
Шкода, що не знайшлось людини або ситуації, що допомогла б довести
середню освіту до кінця. Був і спорт, і друзі, але де вони поділися при
перших же випробуваннях «на волі», в соціально відкритому просторі.
Точніше сказати, знайшлись і друзі, і свобода, але куди веде ця дорога?
У безодню.
До речі, і «по той бік життя» воно справжнє – товариші по нещастю
жили своєрідним сімейно-общинним колективом (це ззовні вони всі
«зграя», а всередині були і любов, і вірність, і взаємодопомога, і радість,
і розчарування, і навіть корисні життєві та професійні навички – не
було стабільності, практично не було «точки повернення», особливо
всім разом).
Найбільше несправедливості довелося зазнати від тих, кому влада
чи народ доручили захищати окрему людину, громадянина. Це і
чиновники, і посадовці, котрі свого часу не знайшли відповідної форми
виховання чи реабілітації – в інтернаті й притулках, ті, хто байдуже
поставилися до можливості оперативно видати хлопцеві документи,
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допомогти отримати від держави належне, бодай якусь можливість
учитися чи працювати, жити в гуртожитку чи отримати житло. Без
документів ти – «тіло», тебе, з одного боку, нібито немає, а з іншого,
тобі боляче, тебе важко захистити, але легко підставити. Не час ставити
запитання, але, пробачте, кого слід звинувачувати й засуджувати, коли
хлопець роками жив на вулиці без паспорта? А коли затримали його
«тіло», то приписали «легенду» та ще й знущалися, натякаючи, що він
беззахисний, отож підпише все, що підсунуть тощо.
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В ЧОМУ СИЛА, БРАТЕ?
Як вдалося втриматися в «нормальному» житті, адже переважна
більшість ровесників і друзів «вуличного періоду», як то кажуть,
«хто сидить, а хто й лежить»? Денис пройшов через ситуацію
псевдопозитивного діагнозу на ВІЛ разом зі своєю дівчиною,
звинувачення та покарання за те, чого не скоював, обману та зради
тих, хто мав би його захистити, і багато інших випробувань.
«Можливо, це тому, що я добра людина і романтик, вмію довіряти
людям і вірити в добро. Навіть за ґратами людина може залишитися
собою. Я там зустрів людей, які мені допомагали, співчували, навіть
молились за мене перед судом, щоб я з нього назад до своєї камери не
повернувся.
Зла на інших я не тримаю – виходить, я сильніший за них, я не здався,
я витримав, я маю плани на життя, я обов’язково втримаюсь, матиму
свою сім’ю, дім, дітей, буду допомагати людям, яким не повезло, –
адже я багато вже зустрічав таких – і порядних, і з вищою освітою, і
талановитих.
Важко? Чесно кажучи, нелегко, але мені ж зустрічались люди, мені ж
допомагали, відтак за законом збереження добра я маю триматися,
працювати, терпіти, ділитись і не зневірюватися, мріяти і крок за
кроком будувати своє життя».
ПІСЛЯМОВА
Замість післямови захотілося подивитись значення імені Денис, адже
це те, що все ж устигли близькі люди – батьки, дати хлопцеві в житті:
«Це ім’я походить від давньогрецького імені Діонісіос. У міфології
Древньої Греції Діоніс – бог природи й вина. В цьому імені величезний
заряд життєлюбності, рухливості та схильності до веселощів. Утім,
веселощі ці з певною хитринкою. Носієві цього імені, як напевно
нікому іншому, треба знати міру в радощах життя, адже тут, як із
вином: воно може звеселити, а може й довести до безумства».
Олексій Краєв
Раїса Краєва

