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Кому хворіти, а кому радіти

Вітаю всіх, кого заціканаше

видання.

небайдужих

до

Усіх

проблем

загальнонаціональних

і

міжособистісних. Наш молодий

редакційний

лектив

спробував

кодати

власну оцінку подіям, що
відбуваються у світі та цікавлять

багатьох.

Єдина

відмінність цього видання
від інших у тому, що ми
показуємо

все

через

призму розуміння молоді.
Це

—

погляд,

студенства,

зокрема

на

сучасне

життя.
Із матеріалів газети ви
зможете

дізнатися

про

життя студентства під час
карантину,

проблеми,

що

спідкають нинішнє покоління;

епідемії,

які

поволі

нас знищують. І це не лише так званий “свинячий
грип”, що нам нас

лякали

у останній час.
У

країні

відбувається

“епідеміологічний період”
брехні та зневаги до людей.

На

мент,

теперішній

нас

охопила

передвиборча

моще

й

“лихоман-

ка”. Шкода, що її не вилікуєш антибіотиками. Хоча
в

народу

вже

вироб-

ляється певний “імунітет”
до слів політиків.
Тож

хочеться

вірити

в

те, що ми перебо ремо всі
епідемії,
долю

які

випали

українців,

суспільство
одужає.

і

на

наше

обов’язково

Особисто

я,

в

цьому впевнена!

Ірина Любич,
головний редактор

Із 30 жовтня в дев'яти областях України оголошено
карантин у зв'язку з поширенням грипу та інших гострих респіраторних вірусних
інфекцій.
Про це заявила прем’єр
Юлія Тимошенко на засіданні
уряду з приводу епідеміологічної ситуації у західних регіонах
України. Також вона зазначила,
що лабораторні аналізи зафіксували випадки каліфорнійського грипу. Першими з постраждалих областей були
Львівська, Івано-Франківська
та Тернопільська. Саме на цій
території першочергово був
визнаний стан, що досяг епідемічного порогу.
Наступними на шляху хвороби стали: Закарпатська, Волинська, Рівненська, Хмельницька та Вінницька області.
Саме в цих дев'яти областях
був уведений карантин терміном у три тижні. Також прем'єр
оголосила, що від 30 жовтня всі
навчальні заклади — приватні й
державні — переводяться на
тритижневі вимушені канікули.
Спочатку ця новина стала
радісною для школярів та студентів, адже ніхто з них навіть
не думав про таку несподівану,
до того ж тривалу перерву в
навчанні.
Проте радість була недовгою, адже наслідки такого «відпочинку» проявилися згодом.

Оксана Голубенко,
студентка:
Повідомлення про карантин
я сприйняла неоднозначно!
Звичайно, як і будь-який студент, спочатку зраділа можливості відпочити, але потім усвідомила, що карантин несе,
перш за все, черговий головний біль, оскільки після виходу
на навчання буде досить
складно набрати необхідну
кількість балів, передбачену
модульною системою.
Навчальна програма, затверджена Міністерством освіти
України, не була виконана у
встановлений термін. Це стало
проблемою, яка вимагала термінового вирішення. До Міністерства освіти і науки надходили звернення керівників вищих
навчальних закладів щодо організації навчального процесу в
першому семестрі 2009/2010
навчального року після закінчення канікул. У свою чергу, Міністерство освіти надало рекомендації для врегулювання проблем з порушенням навчального процесу. Згідно з ними після відновлення занять були
внесені корективи до графіків
навчального процесу студентів
денної форми навчання. Зокрема, передбачено до кінця поточного року шестиденний робочий тиждень, ущільнення роз

Оксана Нетребенко,
вчитель:
У період карантину перехворіло обоє моїх дітей, тому
важливо, що я була з ними, при
цьому не довелося брати лікарняний, шукати заміни.

Зворотній бік
медалі
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До читачів
вило
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кладу за рахунок проведення
додаткових занять, а також скорочення тривалості зимових канікул і перенесення початку навчання у другому семестрі. Також
практикувалася організація дистанційних елементів у навчанні,
із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій. Для
студентів це все здалося прозаїчним: на електронних сайтах
інститутів опубліковані практичні завдання з різних навчальних дисциплін. Їх виконання полягало у самостійному опрацюванні практичних і індивідуальних завдань у період карантину. Тобто значна частина навчальних матеріалів відводилася
на індивідуальне вивчення.
Завдяки цьому були прискорені темпи опрацювання
дисциплін. Та навіть це не дало
студентам шансів на повноцінний відпочинок взимку — канікулярний час таки був скасований, а межі зимової сесії
перенесені.
Студентам тепер нелегко,
адже потрібно відпрацьовувати пропущене.
Ось, що кажуть про цю
ситуацію самі діти альма матер:

Олена Куріпко,
студентка:
Звістка про вимушенні канікули, що були раптово оголошені на території всієї країни, для мене, як і для більшості студентів та школярів, стала радісною, оскільки протягом трьох тижнів я витрачала
власний час на все, крім навчання. Але чим довше була
вдома, тим краще розуміла,

що не все так добре. Обсяг
навчальної програми ніхто не
відміняв, і бали просто так дарувати ніхто не буде. А я ще й
на бюджеті вчуся, тож треба
швидше надолужувати втрачене.

Вікторія Нетребенко,
студентка:
Введення
карантину
я
сприйняла швидше негативно,
оскільки це не канікули, коли
відпочинок є запланованим у
навчальному процесі. Тому одразу зрозуміло, що доведеться відпрацьовувати і сесію ніхто переносити не буде. А для
студента це означає ще більше занять і завдань. Хоча такий неочікуваний відпочинок,
зви чайно, якщо не хво ріти,
приємний.
«Заручниками» кара н ти ну
стали не лише ті, які навчаються, а й ті, які вчать. Так само
доведеться працювати та надолужувати втрачене. Хоча вони бачать ситуацію, що склалася, дещо в іншому світлі.

Юрій Ботнер, викладач:
На мою думку, введення
карантину було пози тивним
для студентів із точки зору
на бут тя жит тєвого дос віду.
Крім то го, завжди ціка віше
відпочивати, аніж навчатися.
Саме тому студенти сприйняли епідемію радісно, але
потім зрозуміли, що вчитися
все ж таки треба і з задоволенням повернулися до університету.

Не варто розглядати оголошенння епідемії однобоко,
адже вона має і дещо інші
витоки. Саме в цей період
Україну охопила не лише грипова, а й передвиборча лихоманка. Вона, мабуть, має навіть
гірші наслідки, аніж звичайна
хвороба. Неодноразово було
висловлено думку про те, що
обстановка в країні безпричинно нагнітається, і епідеміологічну
ситуацію створено штучно(!).
За коментарями зверталися до
компетентних осіб — лікарів. Ті,
в свою чергу, трактували події
по-різному. Та постає запитання: чому? Адже епідемія або
є, або її немає. Чи, можливо,
людям у білих халатах казали,
що саме потрібно говорити і
чим лякати народ?
Дехто з лікарів повідомляв
про те, що в Україні розпочалася епідемія грипу A/H1N1. І ніби
то в Тернополі за участі провідних фахівців, відбулася нарада,
за попередніми результатами
якої констатується, що Україна
увійшла в світову пандемічну
зону, і (в державі) починається
епідемія каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1. Про це в
одному зі своїх інтерв'ю повідомив міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.
За його словами, у двох лабораторіях цей діагноз був підтверджений. Також зафіксовано 11 випадків із 33 проб.
Виходячи з цього, кожен третій — хворий?! На запитання
журналістів чи знають українські лікарі, як саме лікувати каліфорнійський грип, або грип
A/H1N1, міністр завірив, що
наші медики цілком компетентні у цій справі. Окрім того,
українська сторона вже офіційно звернулася до Всесвітньої
організації охорони здоров’я з
проханням надати Україні вакцину від так званого “свинячого
грипу” як гуманітарну допомогу. Та чи потрібна вона нам
взагалі? Можливо, корисніше
почати примусове лікування
політиків від маніакальної жаги
до грошей?

Продовження на с. 2

“Діагноз небезпечно хворій державі — витік мізків за кордон”. Григорій Яблонський
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Іду на Вибори,

«Антикриза» для кожного
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або Суто
український
фольклор

Із розвитком фінансової кризи лексичний запас громадян поповнився ще
однимчасто вживаним оманливо рятівним прикметником — антикризовий.
Слідом за антикризовим законом
президента, різноманітні установи та
організації (звісно, не безкоштовно) теж
почали пропонувати свої послуги, аби
кожен міг подолати свої матеріальні й
психологічні проблеми. Нижче пропонуємо вам огляд деяких із них.
Доступні для всіх
Першими активно допомагати боротися з кризою почали книговидавці, випустивши на ринок низку посібників із гучними назвами. Видання в цілому відрізняються за змістом і характером рекомендацій, авторським колективом. Зокрема, найпопулярнішими серед них є ті,
що написані спеціалістами в галузі економіки та маркетингу: «Антикризове управління підприємством» І. В. Василенко
(окремі частини посібника присвячені виникненню поняття «криза», світовому досвідові щодо подоланню кризи тощо).
Серед видань для пересічного читача,
на чиїх плечах не лежить доля підприємства, є книжки-тренінги: «Боротьба з кризою. Починаємо з себе» П. М. Ворошилова
(практичні рекомендації як і на чому економити), «Якщо грошей немає і не буде,
або Як пережити кризу» О. Струнська
тощо.
Тренінги — інтригуюче і не завжди
добросовісно
Інтернет рясніє оголошеннями про
різноманітні тренінги з такими назвами, як
«Позбався фінансових неприємностей назавжди» чи «Переживемо кризу разом».
Як правило, у цих оголошеннях не вказані
адреси проведення, серед телефонів —
лише мобільні. З чотирьох переглянутих
нами оголошень три виявилося далеко не
тренінгами, а «розмовами на вільну тему»
зі «справжнім спеціалістом», інформація
про якого не вказується.

Лише в одній із пропозицій («Будьте
щасливі навіть у кризу») була вміщена
програма з двох (!) пунктів: «як нас обманюють» і «кризи не існує та фінансові
проблеми — це нормально».
Комерційні пропозиції
Кому дійсно пощастило, то це приватним підприємцям. Для них є великий
вибір антикризових пропозицій від організацій із потужною репутацією. Яскравий
приклад — УНІАН. Інформаційна агенція
першою зреагувала на проблеми бізнесу і
запропонувала декілька пакетів своїх послуг, спрямованих на рекламу та зв’язки з
громадськістю за низькими, у порівнянні з
рекламними агентствами, цінами. В арсеналі рекрутингових компаній (наприклад
«Hh-Укрейн») окремо зібрані дані менеджерів, юристів, економістів із досвідом
роботи в компаніях, які мають певні проблеми.
Софія Андрейченко, психолог:
— Я не буду оригінальною, якщо скажу:
перш за все допомогти собі можете лише
ви. Який професіонал не проводив би тренінг нічого не допоможе, поки не буде особистого бачення проблеми та її подальшого
вирішення. Якщо криза призвела до депресії, для початку краще проконсультуватися з психологом, за допомогою ЗМІ ознайомитися з іноземним досвідом, поговорити з
приводу цього з друзями, колегами — загалом, із людьми, чиєму особистому досвідові
ви довіряєте.
У кожної людини в житті трапляються
негаразди. Мистецтво виходу з них — необхідний інструмент для керування власною долею. Залучитися мудрими порадами в цій справі, звісно, не зайве. Та не забувайте пильно придивлятися до своїх
«порадників», аби їх вказівки «не вилізли
боком». І, можливо, саме час згадати про
свої вміння, підключити фантазію і нарешті
зробити бізнес «на смачних пиріжках
власного приготування».

Євгенія Бабич

Ще не встигла офіційно
стартувати передвиборча
кампанія, як на вулицях вже
з’явилися білборди з зображеннями кандидатів у
президенти, на яких майоріють слогани відверто
агітаційного характеру. У
той час, як піар-менеджери
політиків працюють над
створенням привабливого
для потенційного виборця
іміджу, самі українці глузують із тих, за кого
через
голосуватимуть
місяць.
«Я буду крізь сльози
сміятись…» — писала Леся Українка. Видатна
українська поетеса гадки
не мала, наскільки актуальним стане її вислів у
наші дні. Окрім світової
економічної кризи, Україну лихоманить від кризи
політичної. Грядуть вибори, а отже, ефіри радіо
та телеканалів і сторінки
періодичних видань заполонили обіцянки стабільності та загального
бла го по луч чя. Україн ський народ із відповіддю не забарився — в добу
розвинутих комунікацій,
зок рема блогів та со ціальних мереж, можливість посміятися над політиками має чи не кожен, хто бажає.
Щойно всю країну
окупували плакати з написом «Вона працює», як
в інтернеті з’явилась ціла
купа пародій: «Ти без роботи? Вона за тебе працює», «Ти ще живий? Вона над цим працює»,
«Вона не балакає — вона
так працює». На завершення — «Нехай вона нареш ті від почине». Що правда, БЮТ має власну
думку: начебто така анти ре клама пропла чена

ки мось із конкурентів.
Закінчилося все рішенням
Печерського суду про забо рону не об ґрун то ва но
критикувати прем’єр-міністра. Та політ народної
фантазії це не зупинило.
Від народного гумору
не вберігся й Арсеній
Яценюк. Його войовнича
реклама кольору хакі не
за лиш илася
не по мі че ною. «Бачиш кролика? І я
не бачу. А він є. Арсе
ній» — це одна зі словесних карикатур на кандидата, який вже встиг
от ри мати
прі звись ко
«СтрауСєня».
Віктор Янукович, який
під час передвиборчої
кампанії 2004 року був головним об’єктом народного висміювання, цьогоріч залишився осторонь.
Його слоган «Я почую
кожного» здався непривабливим для гумористів із
народу. «Він сидів, Вона
працює...» — адже майже
кожному зрозуміло, що
до другого туру вийдуть
саме Він та Вона.Так
само практично не звернув на себе увагу й Володимир Литвин. «Країні
потрібен Литвин… Щоправда, якій країні?» —
одна з небагатьох паро-

дій, що ходять мережею.
І зовсім немає антиреклами на Сергія Тігіпка. А
все тому, що його агітки,
за словами політологів, не
мають індивідуальності.
Щоближче дата виборів, то більше стає у мережі карикатур, гуморесок та відеороликів про
людей, які прагнуть сісти
у президентське крісло.
Майже кожне політичне
відео кандидатів має народний аналог. До речі,
піарники де- яких політиків власноруч розробляють карикатури на власні
твори. Адже велика кількість «антиреклами» свідчить про по пу ляр ність
сюжету.
Чим брудніші технології застосовують кандидати, тим більше над
ними кепкують. І якщо за
народним рейтингом найкращим політичним слоганом на сьогодні є «Геть
усіх!», то українського виборця характеризує інший вислів знову ж таки
Лесі Українки: “Con tra
spem spero” — без надії
сподіваюсь.

Рузана
Ємельянова
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Продовження...

Кому хворіти, а кому радіти
Адже ця ситуація може мати
цілком політичний характер — на передодні виборів вона досить
вигідна. Це може бути «золотою
жилою», знайденою посадов ця ми, на пульсі України. Ми спо сте рігали цілковиту, щоденну
оку пацію громаданями аптек,
та ма сове скуповування будьяких лі ків. Марлеві пов'язки,
імуно сти мулюючі, анти бак те рі аль ні, про тивірусні препарати
та її ве личність Оксолінова
мазь(!) — та кий «супер»-набір
хо тів мати ко жен українець, що
цінує своє здоров'я, та на всіх
ліків не ви ста чало. Збіль ши лися поставки до аптек най більш «популярних» фар ма цев тичних засобів.
Зви чай но, а коли, як не за раз, випаде така нагода спро дати запилені на складах таб летки? Куди пішли виручені
гро ші? Суми, які перевищують
най сміливіший політ фантазії.
Від по відь цілком зрозуміла,
адже влас никами деяких аптеч них ме реж України є ніхто інші,
як ті ж вла дні мужі. То чи мо же мо ми те пер бути цілком впев нені у за конності і правдивості
введення у країні над зви чай ного епіде міоло гічного стану?
Все укра їнське лікарське това ри с тво за кли кає політиків при пинити да ва ти непрофесійні ко -

мен тарі що до епідемії грипу й
гострих рес піраторних вірусних
інфекцій, ос кільки це лише по гіршує ситуацію, створює ажіотаж
та па ні ку. Таку думку підтримує
не один експерт у цій галузі:
Всеукраїнське лікарське товариство налічує близько 20 тис. л і ка рів. Окрім цього, самі по літики
зви нувачують один од ного у на гнітанні ситуації. Однією з пер ших така заява прозвучала з
вуст Віктора Ющенка на адресу
Юлії Тимошенко. Тож, від ки да ти ціл ком політичну причину
ого лошення карантину не вар то. Про те, як би там не було,
хто ви нен і що треба було ро би ти ми діз наємося, напевне,
згодом. Та від цього нічого не
змінюється: ка ра нтин відбувся,
навчальну
прог раму
треба
виконувати. Сту ден там до ве деть ся складно на здо ганяти і
відпрацьовувати. У будь-якому
ви падку це стало корис ним
жит тєвим уроком для всіх нас.
Потрібно ставитися уваж ніше
до себе і... політиків, що особ ли во важливо на даний мо мент.
Во ни постійно грають у свої по літичні ігри, а ми — зі своїм здо ров'ям. Та чи не заг ра ємося?

Ірина Любич

“Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей,які її створюють”. Джордж Міль
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На сьогодні розлучення стали
повсякденним явищем, їх вже не
сприймають як щось катастрофічне. А даремно, бо в 70 випадках
зі 100 від цього страждають діти.
За останні десять років дуже
стрімко зріс відсоток розлучених пар.
За статистикою, кожне друге подружжя – розлучене. В Україні дозволяється за декілька днів «відмовитися» від людини, і байдуже, що
вас з'єднувало: кохання, гроші, діти,
в пам'яті яких залишаться плямисті
сторінки колишнього сімейного життя. Нині ні для кого не секрет, що
більша частина сімей (майже 80 %),
роз падаються з баналь ної причини – не сумісність характерів. Саме
таке формулювання вважається вагомою причиною для розірвання шлюбу. Тому не дивно, що в нас так багато охочих до розлучення. Адже
процедура розлучення в Україні надто спрощена.
Українські юристи зазначають,
що жінка має більше захисту, ніж чоловік, при розірванні шлюбу. На думку психологів, так склалося через
стереотипи минулого, коли у відносинах між чоловіком і жінкою домінувала все ж таки сильна стать, що
применшувало значення жіночої
діяльності. Зважаючи на це, зараз
жінки отримують особисту вигоду з
розлучення (фінансова незалежність
за рахунок дитини).
Державний комітет України надає
приблизну статистику за 2008 рік:
«Було укладено 321992 шлюбів, що на
22,7 % менше, ніж у 2007. Разом із
тим, за даними Мін’юсту, скоро ти лася. Кількість розлучень зі 178000 у
2007 році до 166800 в 2008 – на 6,3 %.
На дум ку міністра юстиції Миколи
Онищука,
скорочення
кількості
шлюбів є звичайним явищем для
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Суші — екзотичні страви,
або Японська кухня, доступна
кожному українцеві

Разом із модою на «тамагочі» й «тетріс» до нас
прийшла мода на японську кухню та її вишукані й
незвичайні для нас страви.

Ксенії Кучеренко

Законодавством України передбачено мінімальний розмір
аліментів на дитину
Закон встановлює, що мінімальний розмір коштів на утрима ння дитяти не може бути
меншим за 30 % прожиткового
міні муму для дитяти від по ві дного віку. ЗУ «Про державний
бюджет на 2009 рік» встановив
такі розміри мінімального забезпечення: для дитяти до 6 років —
557 грн, для дитяти від 6 до 18
років — 701 грн. Тому у 2009 р.
мінімальний розмір алі ментів
становив: 167,1 грн. для дитини
віком до 6 років, 210 грн
грн — від 6
до 18 років.
На превеликий жаль, наша держава створює сприятливі умови для
розлучень. У той час, як у країнах
ЄС розлучення або надто дороге і
займає тривалий час (Німеччина),
або ж тільки у випадку смертиі одного з подружжя (Італія).
Розлучення — це моральна «робота», на яку потрібен час. Не поспішайте, не плутайте старт із фінішем. Можливо, не все в нашому житті легко, проте страждання роблять
людей менш вразливими в майбутньому. Не прагніть їм чинити опір,
інакше вони не залишать вас. Але і
не робіть з людини, яку ви любили,
ворога. Та пам'ятайте, що ми живемо заради свого майбутнього і наших дітей.

Ксенія Тартинська

Спостерігається тенденція збільшення кількості
суші-барів не тільки в
столиці, але й по всій Україні.
Загалом, захоплення
екзотичною кухнею Японії
можна помітити в основному серед молоді, адже
відповідь на запитання, якій
кухні підлітки віддають перевагу, зазвичай, одна —
японській.
Вже не перший рік популярністю користуються
мережі таких суші-барів, як
Муракамі, Якіторія, Планета суші та СушіЯ. Підібрати
страву тут можна на будьякий смак, а тих, хто ще не
знайомий з меню східної
кухні, попереджаю одразу:
борщу і сала у прейскуранті Ви не знайдете.
Замість горілки в сушібарах — японське вино саке, хліба — рисові чіпси, а
замість виделок і ножів —
палички. Нерідко можна
побачити, як діти приводять своїх батьків у сушібар. Для «новачків» у цій
справі передбачені спеціальні навчальні палички,

якими користуватися досить зручно, хоча вони й не
надто відрізняються від
стандартних приборів.
Чому ж японська кухня
приваблює до себе таку
велику кількість людей, які
нерідко стають її поціновувачами? За даними соцопитувань, серед гостей сушібарів 60 % відвідує японські
ресторани 1—2 рази на
тиждень, 35 % — кілька разів
на місяць, 5 % — 1—2 рази
на рік.
Це залежить насамперед від наступних факторів.
По-перше, стовідсоткова гарантія якості продуктів; по-друге, широкий
асортимент (свіжа або копчена риба та морепродукти
на вибір); по-третє, страви
готуються одразу ж на місці
перед очима у відвідувачів
(до речі, такі страви не
радять зберігати більше,
ніж 30—40 хвилин).
Суші — недоготривале
модне
віяння,
чергова
примха молодого покоління
чи високоякісна кухня —
обирати Вам.

Катерина Голуб

Яна Клочкова:
„Кожен Новий рік має свою особливіст ь”

Фото Задорожньої Олени

Мода на грип

Під час епідемії дизайнери багатьох
країн світу вирішили створити стильні
засоби захисту від грипу: вони розробили моделі ексклюзивних ватно-марлевих пов’язок. Не відстали й українські
творці моди. Наприклад, Олена Карпішіна влаштувала показ своєї колекції
ватно-марлевих «прикрас» за участі
зірок українського шоу-бізнесу. Ці оригінальні вироби приміряли Андрій
Князь, Віталій Кириченко, Ігор Посипайко та співачка Маня.
Катя Бужинська зі співаком Андрієм
Іщенком влаштували невеличке свято
для дітей-сиріт із дитячого будинку «Колиска дитячої надії», що знаходиться
під Києвом. Ні, вони не презентували їм
дизайнерські маски, але подарували не
менш красиві: розшиті сердечками,
квітками, літаками, жабками та пташками. Дітлахам маски були до вподоби.
Тим паче, що пані Бужинська власноруч
прикрашала їх, щоб малеча легко розрізняла свої пов’язки.
Якщо когось дійсно так бентежить
його зовнішній вигляд можна навіть відшукати пов’язки дизайну Н&М або ж, не
виходячи з дому замовити будь-яку через інтернет.
Коли немає масок в аптеці – зробіть власноруч, гарно оздобивши оригінальними узорами. Саме такі маски
потрібні під час грипу. Це захистить
здоров’я і поліпшить настрій.

розмір визначається за домовленістю обох сторін (батьків дитини). У
цьому випадку вони самі враховують
ті обставини, які вважають важливими для визначення розміру аліментів. Коли домовитися не вдається,
проблему вирішує суд. При визначенні розміру аліментів останній враховує всі критерії.

Майстер спорту міжнародного класу з плавання, чотирьохкратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова — людина
дуже привітна. Вона розповіла,
як почувалася під час карантину, і поділилася планами щодо святкування Нового року.

Яке Ваше ставлення
до ситуації, що була в
Україні під час грипу?
Звісно, намагалася носити марлеву пов’язку.

Саме тоді я хворіла, проте
це була звичайна застуда.
Лікувалась за допомогою
методів народної медицини: інгаляції, меду, обліпихи, часнику.
Не добре, що людей
налякали епідемією.
Можливо, і не було б
такої небезпеки, якби засобами масової інформації не наголошували постійно на проблемі „свинячого грипу” в Україні. Це
сколихнуло громадян. Не
розумію, для чого все це
було зроблено?! Але, мабуть, певні причини таки є.
Під час карантину
були в Києві?
Так, я залишилася в
Києві. Звичайно, намагалася зайвий раз не виходити
на вулицю, але увесь час
сидіти вдома неможливо.
Маєте
плани
на
Новий рік?
Я збираюся разом зі
своєю сестрою їхати до

Єгипту і там зустріти
Новий рік.
Яке святкування Нового року Вам запам’яталося найбільше?
Не зможу відразу сказати, бо кожен Новий рік
має свою особливість.
Так, наприклад, одного
разу зустрічала Новий рік
на теплому французькому
островi Реюньйон, що на
пiвдень вiд Мадагаскару.
Було дуже незвично: замість ялинок — екзотичні
пальми. Та мені сподобалось. А загалом, поки
що не було такого Нового
року, який би найбільш
запам’ятався. Гадаю, все
ще попереду.
Ваше розуміння свята, яке воно? Чи можете
дати кілька порад щодо
того, як варто святкувати?
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Пиво як засіб комунікації
серед молоді
Зараз відкритим залишається питання пивного
алкоголізму. Йдучи парком, важко знайти компанію
без пляшки пива в руці. Але чому ця проблема
стає дедалі актуальнішою саме серед молоді?
Для того, аби з'ясувати питання пивного
алкоголізму, я звернулася за консультацією
до керівника “Центру
психічного
здоров'я
ім. Морозова В. І.”
О. В. Виглазової.
За
її
словами,
основною причиною є
невратичні
розлади.
Збільшення темпу життя, значні об'єми інформації - все це призводить
до
стресів.
Невпевнені в собі підлітки знаходять у цьому
напої шлях до розкріпачення, вони вважають, що пиво надає їм
сміливлсті, допомагає
спілкуватися.
Проте
алкоголь негативно впливає на здоров'я людини.
Є певний розподіл країн за провідною галуззю виробництва алкогольних напоїв (вино, горілка, слабоалкогольні напої тощо). Якщо до 90-х років в Україні переважали
міцні напої, то зараз - пиво. Це може видатися не суттєвим, але, на справді, з його повишеренням у нашій країні
значно підвищився відсоток алкогольнозалежних, особливо серед молоді. Слабоалкогольні напої стали доступнішими, а тому майже кожен підліток має змогу їх
придбати.
Все починається з реклами. Увімкнувши телевізор, ми
бачимо, як гарно і весело можна провести час за пляшкою пива, як воно полегшує і покращує життя. У деяких
містах двічі на рік навіть влаштовується свято пива, де люди радіють життю з порцією отрути в руках.
Отже, як відбувається звикання? На жаль, молоде
покоління не усвідомлює, що періодичне вживання цього
слабоалкогольного напою - це перший крок до залежності. Спочатку наступає психологічна залежність. Молодь
нерідко вживає слабоалкогольні напої з метою подолання
стресів у особистому житті. Під час депресії підліток не
розуміє, що вживання алкоголю не позбавляє від проблеми, а лише дає можливість на якийсь час лишитися байдужим до неї.
Важко знайти способи боротьби з алкоголізмом серед
молоді. Навіть у ході розмови з О. Виглазовою я не мала
змоги отримати статистичні дані з цього питання. Причиною є те, що молодь не вважає часте вживання алкогольних напоїв хворобою і тому не впроваджує ніяких заходів
із метою подолання проблеми.
Не кожному відомо, що фізична залежність починається з похмільного синдрому, який має стати тривожним
сигналом, оскільки організм потребує нової дози шкідливого напою.
Алкоголь завдає шкоди всьому організмові. Перш за
все він шкідливо впливає на нервову систему, особливо
на когнітивні функції (інтелект, мислення, пам'ять). Вранці, як правило, спостерігається уповільненість, туманність
мислення. Нерідко у молоді виникають проблеми з сечовидільною системою. Вживання значної кількості алкоголю зумовлює порушення обмінних процесів у нирках, що
спричиняє різні хронічні захворювання. Також від алкоголю страждає травна система: спочатку в шлунку відбувається бродіння, потім гниття, що згодом призводить до
виразки шлунка, гастриту - найрозповсюдженіших хвороб
в алкогольнозалежних.
Зростає ймовірність серцевих нападів та інсультів.
Розширення, а відтак різке звуження судин спричиняє
підвищення тиску і збільшення навантажень на серце, що
особливо небезпечно.
Дуже важко допомогати залежній від алкоголю молоді: вона бачить у пиві свій порятунок від щоденних клопотів і не вважає за проблему вживання алкоголю в якості
антидепресанта. Щоб цього уникнути, треба знайти альтернативні засоби для покращення комунікативності і
зняття стресу. А батькам слід змалку виховувати в своїх
дітях культуру відпочинку.
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Торт для
розлучення

високосних років, яким був 2008 рік.
При цьому Онищук також відзначив
тенденцію до перевищення в 2 рази
кількості укладених шлюбів над
кількістю розірваних».
Найменше співвідношення кількості укладених шлюбів і кількості
розлучень традиційно фіксується в
Західній Україні. З початку року в
Тернопільській і Волинській областях
на кожні 1,5 шлюбу припадало 1 розлучення, у Львівській і Рівненській
таке співвідношення становило 1,7
до 1, а в Закарпатській області 2,2
до 1.
У наш час цю проблему досліджує чимало професійних психологів,
юристів, соціологів. Вони насамперед виносять на розгляд проблеми життя дітей, які стають свідками розколу сім'ї.
Соціологи зазначають, що серед
молодих людей, які пережили подібну трагедію, збільшилась кількість
випадків підліткового алкоголізму та
наркотичної залежності. Але як саме
вберегти дитину, що може понівичити своє життя? Психологи прийшли
до висновку, що саме відвертість
батьків у таких випадках вбереже
дитину. Батьки повинні усвідомлювати
ту відповідальність, яку беруть на себе
при народженні дитини.
Незалежно від того, хто був ініціатором розлучення, воно викликає в
обох батьків надзвичайно сильне
відчуття провини перед дітьми. Це
зумовлює утворення в дорослих психологічного заслону, що примушує їх
заперечувати проблеми дітей у ситуації розлучення. І тоді батьки схиляються до ілюзії, що розлучення не
зашкодить дитині. Тоді їм не хочеться думати, що дитина переживатиме, дізнавшись, що найважливіші
люди на землі, мама й тато, не житимуть разом.
З-поміж інших є також проблема
матеріального забезпечення дітей. В
юридичній площині закріплено державні норми на виплату аліментів:

Альгіна Дар’я

Муза мовчит ь
Мені на очі потрапила одна подія 2007 року — це продаж
фоторобіт Леоніда Черновецького. Як було зазначено ЗМІ,
фотографії київський мер робив починаючи з 1998 року і зібралось їх у нього аж 60. Фотовиставка «Рівновага» проходила
в галереї «Лавра», продано було 20 робіт на загальну сумму 1
млн. 55 тис. грн. Найдешевша фотографія коштувала 40 тис.
грн. Першою «жертвою» аукціона був пан Сусленський, який
виклав 70 тис. грн. Найдорожчою виявилась фотографія придбана Тетяною Рамус — телеведучою та дружиною успішного
бізнесмена. Позитивний момент, що всі кошти пішли на благодійну акцію «Допоможи конкретній людині», яка започаткована Київським міським головою Леонідом Черновецьким.
Але це крок назад в еволюції сучасного українського мистецтва, бо «допомогти конкретний людині» можна, якщо
влаштувати продаж фоторобіт молодих українських митців.
Адже для звичайного художника відкрити виставку в Києві,
м’яко кажучи, проблематично. І як би такий приклад використання становища і коштів був єдиним для нашої країни, ми
забули б і цей прикрий випадок ганьби українських фотохудожників.
Людина, як пан Черновецький, може робити грощі, якщо
не з повітря, то з невиразних, непрофесійних фото сімейного
альбому. Хто має сумнів, нагадаю, це він пропонував зробити
в’їзд до Києва платним.
В кожній ситуаціі є, як і позитивні, так і негативні сторони.
Людина повинна займатися тим, що вона вміє робити і робить
це добре. А коли п’ять років вчився на хірурга, потім пійшов
підписувати законопроекти, бо там можна більше заробити і
«дядя посодействует трудоустройству» — це призводить до
того, що ми зараз живемо в такій країні.

Казанцева Тетяна
Люди змінюються. Спочатку, це свято у колі сім’ї:
батьки, діти. Потім вже всі
прагнуть якогось „гучного”
святкування — „відірватися
на повну” і прокинутися не
розумію- чи де ти і з ким.

Головне, це тепла
компанія друзів — людей,
яким разом весело, які
не переймаються через
дрібниці. Тоді обов’язков
буде що пригадати.

Задорожня Олена

В озонову дірку подивився янгол: — Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись! Ліна Костенко

Íà çäîðîâ’ÿ

Феєрія смаку: готуємо смачні та
корисні салати взимку

Які продукти необхідно використовувати восени і взимку для того, щоб
покращити свій раціон?
Салат — це легка і вітамінна страва.
Використовуйте для його приготування
тільки свіжі овочі — помідори, огірки, перець, капусту, баклажани, цукіні й обов'-

язково зелень. Обирайте лише якісні продукти!
Які продукти краще не використовувати готуючи корисні салати?
Рекомендую не додавати різноманітних салатних заправок — майонезу чи інших калорійних готових соусів. Краще до-
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Готовність № 2

Нещодавно закінчився карантин, запроваджений
на всій території України через пандемічний грип.
Проте радіти рано. Міністерство охорони здоров'я
вже попереджає про другу хвилю епідемії. А це
означає, що вже зараз ми маємо готуватися до
зустрічі з ворогом. Залишилося не так багато часу,
адже прогнози припадають на січень 2010 року.
Уряд врахував помилки
першої хвилі грипу і тепер
робить все можливе для того, щоб поповнити аптечні
полиці ліками. Виготовляються марлеві пов’язки в
набагато більшій кількості,
ніж під час першої хвилі
епідемії. Крім аптек, препарати розповсюджуються по
лікарнях та відділеннях не-

відкладної допомоги. Українці теж не сидять, склавши руки. Люди почали активно страхувати своє здоров’я. За повідомленнями
провідних страхових компаній, бажаючих укласти
договори на медичне страхування значно збільшилось. Адже, за статистикою,
з початку епідемії в Україні

У США студентам порадили
займатися спортом

В університеті Лінкольна в Пенсильванії
студенти із зайвою вагою повинні
проходити курс занять фітнесом, який
навіть передбачає отримання диплома.
Причиною такого нововедення є зростання кількості захворюваних на цукровий
діабет та ожиріння, особливо серед чорношкірої молоді. Згідно з новим розпорядженням адміністрації університету, студенти з індексом маси тіла 30 і більше, що
відповідає ожирінню (нормою є маса тіла з
індексом 18,5—24,9), забов'язані пройти
спеціальний курс "Фітнес для життя".
Основні етапи програми: заняття пішою
ходою, аеробіка та інші фізичні вправи, а
також теоретична підготовка з питань
харчування, стресів і правильного сну.
Експерти з охорони здоров'я схвалили
ініціативу університету в боротьбі з ожирінням, проте розкритикували її реалізацію. Директор Інституту біоетики при Луісвілльському університеті Марк Ротстайн
каже, що навмиснерозголошування інформації про надлишкову масу тіла, щонайменше, кривдить людину. Крім того, пан
Ротстайн висловив сумніви щодо обраної
методики боротьби з проблемою зайвої
ваги.
Експерти зауважили, що індекс маси
тіла можна застосовувати для діагностики
ожиріння не в усіх випадках. Також для
зниження ваги, окрім фізичних навантажень, потрібно обмежити себе у споживанні занадто калорійної їжі.

Ілона Зарубіна

на грип та ГРВІ захворіло 1
млн. 751 тис. 546 осіб. Цей
високий показник не може
не викликати паніку.
Загалом, держава готова до зустрічі з другою
хвилею пандемічного грипу.
Та непотрібно забувати, що
наше здоров’я залежить
тільки від нас. Щоб зустріти
Новий рік здоровим, у
першу
чергу
необхідно
укріпити свій імунітет, а для
цього маємо дотримуватись
елементарних речей. Наприклад, правильно харчуватися. Це означає, що
ми повинні уникати фастфудів, «перекусів» і вечірніх
переїдань та додати до раціону продукти, збагачені
вітамінами, зокрема лимон,
часник, калину, смородину,
шипшину, малину тощо. Якщо ви не маєте домашніх
консервацій, то на допомогу вам прийдуть біологічно
активні добавки. Вони містять увесь комплекс вітамінів і продаються в аптеках
без рецептів. Проте у зв’язку з надзвичайним попитом
упродовж останніх місяців
ціни на всі види ліків зросли.
Тож, запасаймось лимонами та часником і будьмо здорові!

Яніна Коровкіна

Крик молодої душі
Зимова “казка”, або мрійливий біль
Чи є в тебе мрія? Вона матеріальна або духовна?
Вона велика або мала? Дитяча або зовсім доросла?
Сльози котилися по її білосніжному обличчу, роз’їдаючи своєю сіллю ніжну оксамитову шкіру. Солоні краплі
падали на відполірований темний, напевно дубовий паркет і швидко висихали, залишаючи після себе білу сольову
пляму, на чистій дзеркальній підлозі.
Починалася зима. Грудень. Перший сніг. Яскравобіле.
"Коли я мрію, в моїх мріях все саме таке - яскраво-біле, навіть із запахом чогось чистого, справжнього і
холодного,до дикості приємного. Взимку можна повірити
в диво. Можна повірити в те, що в світі немає ні зла,
ні розчарувань, ні агресії. Можна повірити в казку. Або,
як мінімум повірити в ту казку, яка живе в кожному з
нас.” - думала вона, йдучи по вулиці. “Хочеться повірити
в свою казку. Повірити в це “нефізичне” кохання, повірити в людей, повірити в те, що є сенс жити і боротися.”
“Листи”невідомості
Я знаю, що ти поруч, недалеко, десь тут, я відчуваю
тебе. Я все ще чекаю тебе. Ти знайдешся. А ти знайдешся. Так хочу, щоб все про що я мрію збулося! Віриш?
Як хочеться, щоб це існування не закінчилося так, як сльози, що впали, а смерть була б не лише плямою на чистому листку кожного з рідних. Не боюся того, що мене не
зрозуміють. Жорстокість в характері ніколи не замінить радість відчуваючи твоє дихання, хоча коли я зможу
його почути, напевно я буду на стільки слабкою, що весь
образ сильної особи зникне. Я заховаю свое лице за твоїми
сильними красивими руками і все. Нічого не страшно.
Буде легко здатися наївною. Буде сенс жити. Взимку
буде диво. Я знаю, це диво - ти!“.
Доки ми віримо в свою мрію - нічого не випадково.
Приклади свою руку до грудей і відчуй биття серця: це
цокає годинник твого життя, відлічуючи час, що залишився тобі. Одного дня він зупиняться. Це гарантія виробника, і тут нічого не можна змінити. Тому не можна
втрачати жодної дорогоцінної секунди. Йди за своєю
мрією зі всією енергією і пристрастю, інакше тобі доведеться лише спостерігати, як шалена те-чія життя відносить твої безмежні бурхливі, навіть трохи ідіотські
мрії далеко - за край життя, в пустош.
Мрія спуститься з м'яких, начебто порожніх
не бес, оповитих білою ніжністю. Як грудневий сніг,
обійме мене, загорнувши в щось чис те і яскраве. І я
знову повірю в казку!

Ксенія Тартинська

Які інгредієнти краще використовувати — м'ясні чи рибні?
При готуванні корисних салатів
перевагу варто віддавати рибі. Але не
забувайте і про м'ясо, тому що в ньому,
як і в рибі, містяться необхідні організму
амінокислоти.
Важливим є і спосіб обробки м'яса та
риби. Набагато корисніше, якщо вони відварені або готуються на грилі.
Яку екзотику можна додати до
корисних салатів?
Неймовірний смак мають заправки зі
свіжими артишоками, молодим буряковим листям, а також із кінзою, базиліком,
цибулею і навіть корицею.
Чи можливо поєднувати інгредієнти, які на перший погляд несумісні
між собою?
Звичайно! Наприклад, можна приготувати овочевий салат із шоколадом. Це
додасть страві певний шарм. Щоправда,
треба бути справжнім гурманом, аби
зрозуміти такий смак.

Вишнівська Наталя

Шоколадний «+»

Ми, зазвичай,
використовуємо
шоколад на десерт, і не всі знають про його лікувальні властивості.
Дослідники з Гарварду
провели
низку експериментів, які доводять,
що вживання цього
продукту тричі на
місяць продовжує
життя майже на
рік. А якщо раз на
день пити чашку
гарячого шоколаду, можна надовго
зберегти
красу,
оскільки в ньому
містяться антиоксиданти. До речі,
солодка
плитка
має більше кальцію
та вітаміну В, ніж
банан і апельсин.
Гіркий шоколад
знижує кров'яний

тиск. Медики вважають, що все завдяки
флавон ої дам — речовинам,
які містяться в
ньому
у великій
кількості. Флавоноїди зміцнюють
роботу серця, покращують кровообіг і перешкоджають утворенню
кров'яних тромбів,
що призводять до
інфарктів та інсультів.
Для людей, які
займаються спортом, особливо корисно їсти шоколад. Річ у тім, що в
ньому є калій і магній, що стимулюють роботу м’язової та нервової
систем. Також до
його складу входить глюкоза, яка

сприяє
кращому
функціонуванню
головного мозку.
В Іспанії один
жіночий журнал навіть
пропонував
своїм читачам «шоколадну дієту», яка
включає три чашки
густого какао і 100
г гіркого шоколаду
на день. При цьому
втрата ваги могла
становити до 2 кг
за день. Співачка
Алсу
винайшла
свою
шоколадну
дієту: протягом дня
можна з'їсти два
шоколадних батончики по 40 г, а з напоїв — кава без цукру із знежиреним
молоком.
Зірка
стверджує, що за
п'ять днів такої дієти схуднула на 6 кг.
Все здається
ідеальним,
але
там, де є плюси,
завжди з'являються й мінуси, адже
«Що занадто — то
не здраво».
Якщо вживати
ласощі з какао-

Психологія як засіб
боротьби з грипом

Ступаючи на стежку війни з грипом ,
важливо усвідомити, що це така ж
хвороба, як і решта, і розвивається вона
за тими ж законами. «Свинячий» грип чи
«пташиний» - це вже не так принципово.
Головне, що з ним можна боротися.
Пам’ятайте, що під тягарем негативної інформації людина переживає сильний стрес, розгубленість, безпорадність
та відчай, стає слабкішою. Тож потрібно
якомога менше піддаватись впливу ЗМІ,
які в більшості випадків штучно створюють ажіотаж навколо хвороби.
Головне не впадати у відчай. Скажіть
твердо і впевнено: “Спокійно і тільки
спокійно!”. Така позиція допоможе мак-

бобів у великій
кількості, то швидше можна захворіти на ожиріння,
аніж вилікуватися.
Також є вірогідність отруїтися шоколадом, тому при
покупці будь-яких
солодощів потрібно
обов’язково
звертати увагу на
дату виготовлення
та строк придатності, а також на
цільність упаковки і
те, поряд із чим
вона знаходиться
на прилавку. Адже
солодкі продукти,
особливо шоколад,
дуже легко вбирають інші запахи і
втрачають
свій
приємний аромат.
Якщо шоколад без
харчових домішок,
то термін його зберігання — півроку, з
добавками ж сухого молока або з
начинкою — три місяці.

Журавська
Людмила

симально мобілізувати захисні сили
організму. Скажіть собі: “Я сильний, я
здоровий, у мене міцна імунна система.
Грип мене не здолає”. Така налаштованість допоможе організму стати
сильнішим. Навіть якщо вам не пощастить, і ви все ж захворієте, ці методики
допоможуть набагато легше перенести
хворобу.
Запам’ятайте: “зоогрипи” не є настільки загрозливими, як намагаються
запевнити нас медіа. Головне — не піддаватися масовій параної та, для самозбереження, — піклуватись про власне
здоров’я. Дотримуйтесь правил особистої гігієни — і будьте здорові!
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“Здоров’я це коли у вас щодня болить в іншому місці”. Фаіна Раневська

Молодий журналіст

Найбільш актуальне запитання взимку — як забезпечити організм необхідною
кількістю вітамінів? Звичайно, завдяки правильному харчуванню. Про секрети
приготування салатів у зимовий період нам розповів шеф-кухар «OK Bar» Юрій
Приємський.

дати трохи оливкової, кедрової або нерафінованої соняшникової олії.
До речі, ви можете самі приготувати
заправку до салату. Для цього достатньо
взяти оливкову олію, додати до неї розмарину, чебрецю або іншу приправу на
вибір.
Щодо
фруктових
салатів.
Чи
можливо завдяки ним підтримувати
правильний раціон харчування? Які
фрукти слід обирати взимку?
Фруктові салати популярні як влітку, так
і взимку. Завдяки вітамінам, які є у свіжих
фруктах, можна підтримувати здоровий
раціон харчування.
Для фруктового салату можна використовувати будь-які ягоди і фрукти: виноград, яблука, груші, ківі, ананас, манго,
хурму — все залежить від ваших вподобань.
Чим заправляти такі страви?
Фруктові салати можна нічим не заправляти — фрукти дають сік, який і
служить відмінним доповненням.
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