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В душі кожної дитини 
живе великий геній, 
– цей вислів можна 
вважати гаслом щоріч-
ної святкової церемонії 
нагородження призом 
«Сонячний дельфін». 
Цього року урочиста 
подія вийшла тра-
диційно яскравою та 
масовою – оригінальні 
відзнаки та спеціальні 
дипломи отримав 121 
вихованець! 

Звісно, що «Сонячний 
дельфін» обирає тих, хто 
гідно проявив себе протягом 
навчального року, домігся 
значних успіхів, був активним 
та відповідальним.   

За словами директора 
Міського палацу дитячої та 
юнацької творчості Люд-

Тридцять років творчості та іскрометного 
мистецтва – це вам не жарти. Отже, ювілейний 
концерт циркової студії «Арлекін», що відбувся 
у нашому Палаці 12 березня, гідний, навіть, 
«Оскара». Справжня святкова феєрія надовго 
запам’ятається глядачам, юним артистам та їх 
заслуженим викладачам – Володимиру та Лю-
бові Свириденко. 

Повітряні гімнасти, моноциклісти, жонглери, 
акробати, еквілібристи – невгамовний «Арлекін» 
влаштував грандіозне шоу з запаморочливими 
трюками та надзвичайно красивим парадом-а-
ле. Впродовж усієї вистави зберігалася інтрига: 
як вони це роблять?! Чи то неймовірні зусилля 
та натхнення, чи, може, магія?  

От і гості Палацу задавалися тим же питан-
ням. «Ми побачили на цій сцені щось незвичай-
не! Це не просто вражаюче шоу, це особливий 
чарівний світ, де немає нічого неможливого», 
– вважає директор Департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради Юлія Погребняк. 

Гарне вийшло свято: були щирі вітання, овації, 
посмішки, величезний торт! Та вже чи не наступ-
ного дня «Арлекін» повернувся до звичайної 

роботи. Ось де можна дізнатися се-
крети диво-майстерності – завітати 
на тренування! 

Поза сценою панувала атмосфера 
сумлінної праці та концентрації. Юні 
артисти завзято відпрацьовували 
свої номери, незважаючи на нас, жур-
налістів. Та все ж таки щось дивовижне 
вітало в повітрі! Може, чари натхнення, 
а, може, відчайдушного захоплення 
своєю справою?   

«Цирк треба любити всім серцем, 
не жаліти зусиль. Без палкого бажан-
ня, терпіння та наполегливості нічого 
не вийде, – каже циркових справ 
майстер Володимир Свириденко. – У 

нашій справі треба працювати до сьомого поту. 
Дива на сцені даються великою працею». 

Сам Володимир Костянтинович захопився 
цирком у 17 років. А вже через два роки виступав 
на арені. Його перший номер – силова пара. З 
тих часів об’їздив півсвіту, працював з такими 
«легендами», як Олег Попов та Юрій Нікулін. Не 
давав собі слабини. Каже, що сцена не любить 
ледачих. Лінь – перший ворог артиста. Швидких 
результатів не буває, за кожним невеличким 
досягненням стоять великі зусилля. А ще вели-
чезна мрія та задоволення!

Для вихованців «Арлекіна» цирк – це краса, роз-
умна сила, спритність та грація. На думку повітряної 
гімнастки Олени Зуєвої (14 років), це найкрасивіше 
мистецтво, сповнене фантастичних відчуттів. 

«Я пишаюся своїми вихованцями, багато з 
них їздять сьогодні по всьому світу, виступають 
на різних сценах. Вони досягли успіху, бо жили 
своєю мрією і працювали над собою. Ніяких 
особливих секретів немає. До цирку може при-
йти будь-яка працьовита дитина та поступово 
вирости у справжнього артиста», – запевняє 
Володимир Костянтинович. 

«Сонячний дельфін» 
зібрав переможців

мили Маринюк, цьогорічна 
кількість нагород, отрима-
них гуртківцями, приємно 
вражає. На кінець квітня ви-
хованцями закладу здобу-
то 490 призових місць у 95 
фестивалях і конкурсах, в 
тому числі всеукраїнських та 
міжнародних!

Отже, розумієте, скільки 
роботи було у «Сонячного 
дельфіна»?! Сім номінацій! 
Десятки гуртків! Море та-
лантів! На сцену під гучні 
оплески запрошувались ви-
хованці, а також їх батьки 
та педагоги. Тож, дуже до-
речно на допомогу нашому 
«Дельфіну» прийшли особ-
ливі гості, що вручали призи 
та промовляли гарні напуття. 

Серед них такі відомі осо-
бистості нашого міста: голова 
Запорізької молодіжної ради 
Сергій Ільченко, керівник 

шоу-балету «Ledi Star» Ірина 
Карташ, живописець Анна 
Вегдаш, директор модель-
ного агентства «Імідж-Центр» 
Світлана Целіщева, україн-
ський дизайнер, власниця 
дизайн-студії Олена Ізотова 
та інші. Для кожної номінації 
знайшлася саме та людина, 
що досягла успіху у своїй 
справі.  

Інтригою року стало вру-
чення особливої відзна-
ки «Вихованець року», «Ко-
манда року»,  «Колектив 
року», «Пара року».

А тепер увага! Ось 
вони, наші «сонячні 
дельфіни»!

«Розумники і розум-
ниці» – Медіа-школа, гур-
ток астрономії, Центр ди-
тячих соціальних ініціатив 
«ОРІОН». У цій номінації зван-

ня «Команда року» отримала 
Медіа-школа, а «Вихованець 
року» – Сергій Ільченко.

У номінації «Вогні рампи» 
сяяли Театр моди, таланту та 
успіху, а також циркова студія 
«Арлекін». Титул «Вихова-
нець року» отримала юна 
модель Вікторія Чорна. 

«Магія танцю. Народ-
на хореографія»: на сцені 
визнані чарівники з хоре-
ографічної студії «Весня-
ночка» та вокально-хоре-
ографічної студії «Чайка». 
«Колективом року» стала 
«Чайка».  Щодо бальної 
хореографії, тут оплески 
прозвучали для ансамблю 
спортивного бального танцю 
«Фієста». Звання «Пара року» 
заслужили Софія Романець 
та Михайло Прядко.

 У номінації «Звуки музи-
ки» нагородили найспівучих 
пташок Палацу. «Вихованець 
року» – цьогорічний випуск-
ник, соліст «Чайки» Олек-
сандр Дрекало.

«Чарівна палітра» від-
значила вихованців студії 
образотворчого мистецтва 
та гуртка дизайну. Звання 
«Вихованець року» отримала 
Оксана Табацька.

Номінація «Майстерність» 
– це про наші золоті ручки, 
гуртки образотворчого та 
декоративно-ужиткового ми-
стецтва «Яскраві барви» та 
«Квіткова фея». «Вихованець 
року» – Ксенія Гаркуша.

«Спортивною горді-
стю» нашого Палацу стали 
юні боксери з гуртку тайсько-
го боксу. «Вихованець року» 
– Іван Вербицький.

«АРЛЕКІН»: НА СЦЕНІ ТА ЗА ЛАШТУНКАМИ На пороге новой эры
Музей – это место, где у каждого экспоната своя 

удивительная история. О чем расскажет будущий 
запорожский музей Космоса, который планируется 
открыть во Дворце детского и юношеского творче-
ства? Об этом мы расспросили руководителя астро-
номического кружка Евгения Петриченко.   

«Звездные» запорожцы 
– Начнем с того, что у нашего города довольно интересная 

космическая история. Запорожье с самого начала звездной 
эры активно участвовало в космических программах, раке-
тостроении. Некоторые запорожские заводы производили 
«начинку» для спутников, агрегаты для блоков питания. За 
пятьдесят восемь лет накопилось много интересного мате-
риала для музея. 

Кстати, такие музеи стали появляться в разных городах 
Украины. Наш город не исключение. У нас было немало 
«космических» людей. Например, Владимир Николаевич 
Кириченко, легендарная личность, астрофизик, философ, 
педагог. Он возглавлял экспериментальный отряд юных 
космонавтов имени Комарова, где в свое время учился 
космонавт Олег Скрипочка.

Ближе к Вселенной  
– Первое, что будет представлено в экспозиции – это 

наш город, его космическая история. Будет уголок, по-
священный ракетной технике Украины, стенд с мировыми 
общечеловеческими достижениями. Сегодня Запорож-
ский астрономический клуб изготавливает для музея 
макеты спутников, телескопов и другой аэрокосмической 
техники. Как ожидается, первичная экспозиция откроет-
ся в сентябре, но музей будет постоянно пополняться и 
развиваться.

Экспонаты собираем повсюду, передают неравно-
душные люди, причем, даже из-за рубежа. Есть уни-
кальные вещи, например, статуэтка, которая побывала 
на орбитальной станции «Мир». Одна из позиций будет 
посвящена космическим камням, метеоритам. Главная 
задача музея, как и нашего кружка, – развить у детей 
планетарное мышление и планетарную ответственность. 
Вселенная полна тайн и возможностей. Человек XXI века 
должен стать ближе и к далеким звездам, и к своему 
собственному дому – Земле. 

Над сторінкою працювали Анастасія Шпак, Гліб Ляхов, Олексій Мельник, Анна Дегтярьова, Поліна Ковтун. Фото Бориса Дворного 
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Відпочинок – що це? Перегляд роликів на Youtube, нескінченна переписка 
в месенджерах чи, може, мережеві  ігри, коли ти сидиш вдома, до нестя-
ми клацаючи кнопками? І тобі не набридло? Ти ж так все цікаве пропустиш! 
Досить чахнути над гаджетами, вчися гарно відпочивати! Справжній, стовід-
сотковий відпочинок залишає неймовірні враження, бо це, насамперед, 
активний відпочинок. В ньому задіяно все – голова, м’язи, навіть, почуття 
гумору. А потрібно для цього не так багато – вийти з дому, забути про гадже-
ти, покликати друзів та зробити ось що!

НАДЗВИЧАЙНІ КАНІКУЛИ АБО  
П’ЯТЬ СПОСОБІВ СУПЕР-ВІДПОЧИНКУ 

У нашому Палаці від-
кривається новий гурток 
спортивного напрямку. Це 
справжня знахідка для тих, 
хто хоче бути сильним та 
непереможним. Незалеж-
но від того, хлопчик ти чи 
дівчинка, гирьовий спорт 
допоможе стати міцніше 
та загартувати характер, – 
впевнена керівник гуртка, 
багаторазова чемпіонка 
України та світу, Любов Че-
репаха. 

На її рахунку низка світо-
вих рекордів,  але перш 
ніж сказати яких, заува-
жимо, – друзі, «доросла» 
гиря важить від 16 до 32 
кілограмів! Це вже точно 

Найкраща подруга… гиря!

Відчуй себе героєм 
З а р а з 

мова йде про 
квест-кімнати. 
Це мега-попу-
лярний вид ро-
зваг, командна 
гра,  де  учас-
н и к и  п о в и н н і 
с п і л ь н о  в и -
к о н а т и  н и з к у 
завдань у замкнутому просторі. Зазвичай, навіть, 
у досить моторошному місці. Втім, чим страш-
ніше, тим краще, – кажуть бувалі гравці. Комусь 
подобається лякатися, а комусь відгадувати 
загадки, знаходити підказки, що допоможуть 
дістатися до виходу. Отже, принцип простий: 
команду з 2-5 чоловік зачиняють в квеструмі на 
певний час, а далі все залежить тільки від вас. 
Треба обстежити приміщення, включити мозок та 
показати, на що ви здатні. Головне, не забувати 
про техніку безпеки та від душі веселитися! 

У нашому місті можна знайти квеструми на 
любий смак та вік, від зовсім дитячих до ду-
же-дуже страшних з живими акторами. Напри-
клад, тим, хто любить полоскотати нерви, можна 
завітати до квестів «В’язниця» (треба вибратися 
з-за грат за підказками), «Дитя з темряви» (втек-
ти з будинку з привидами), «Альма» (зробити 
ноги з моторошної лабораторії), «Божевільний 
Дені» (дивись, не заблукай у його кошмарах), 
«Від заходу до світанку» (ласкаво просимо у гості 
до вампірів). 

Кому більш до душі не жахи, а загадки, до 
вподоби стануть квести «Вбивство у східному 
експресі» (відчуй себе в ролі великого детек-
тива), «КГБ» (розгадай шифр, шпигун), «Гаррі 
Поттер» та інші. Втім, досить «спойлерів», при-
годи чекають!  

Бах-бах, 
зіграймо в 
лазертаг!

Це спортивна гра – 
змагання,  в ід англій-
ської «лазерний бій». 
Гравці діляться на дві 
к о м а н д и ,  к о ж н а  м а є 
свою «базу». Суть гри 
проста – «нейтралізу-
вати» гравців команди–
суперниці за допомогою 
спеціального бласте-
ра. Для цього кожно-
му учаснику видається 
спеціальна пов’язка, у 
яку треба лучити (там 
знаходяться сенсори). 
Гравці можуть обирати 
різні сценарії, придуму-
вати шифри для спілку-
вання та свою особливу 
стратег ію.  Зазвичай, 
наприкінці гри демон-
струються результати 
усіх учасників, за якими і 
вирішують, яка команда 
перемогла. Відчуття від 
перемоги неймовірні! 
Час минає зі  швидкі-
стю пострілу,  апетит 
нагулюється чудовий, 
бо все, зазвичай, від-
бувається на свіжому 
повітрі. 

Картинг – круті віражі
Карти – це невеличкі гоночні 

автомобілі з відкритими коле-
сами. На хвилинку, вони можуть 
розвивати швидкість до 260 км/
год! Отже, перше, що роблять 
перед тим, як сісти за кермо 
– одягають спеціальний одяг 
та захисний шолом. Всі авто 

перевіряються на справність. Потім на великий екран виво-
дять, у якому порядку стартують автомобілі. Водії стартують 
за сигналом. Починається шалена гонка! Але існують певні 
правила, з якими треба ознайомитися заздалегідь. Якщо 
гравцю показують жовтий прапор – це попередження. Чер-
воний – останнє попередження. Чорний – гравець вибуває 
з гри. Швидкість, адреналін, запаморочливі маневри та су-
пер–настрій – ось, що таке картинг! 

Сідай за весла 
Плавання на байдарках – цей 

вид спорту може зацікавити ба-
гатьох підлітків. Він підійде як хлоп-
цям, так і дівчатам. Байдарка – це 
спортивний човен з закритим вер-
хом, де є отвір для гребця. У одній 
байдарці може поміститися до восьми гребців. Головне – вірно 
визначити напрям течії та працювати командою. А ще встигати 
милуватися мальовничими запорізькими краєвидами. 

Хлопці запряжоні…
Верхова їзда – це ней-

мовірно! Це величезне за-
доволення від спілкування 
з живою розумною істотою, 
що може стати не тільки 
«транспортом», але й дру-
гом. Зазвичай, це кінь але 
може бути й поні, а в самому 
екзотичному варіанті – вер-

блюд та, навіть, слон. Якщо зі слонами не склалося, то коней 
у козацькому Запоріжжі вистачає. Це дуже гарний спосіб ак-
тивного відпочинку, коней приємно годувати, вони розуміють 
майже все! Яблука, бублики, сухарики, морква – допоможуть 
скоріше порозумітися. Інструктор, що завжди супроводжує 
новачків, розповість, як сісти в сідло, як тримати повод, ке-
рувати. Повірте, це круто! Це треба відчути! Отже, гарного 
вам відпочинку та незабутніх вражень! 

Над матеріалом працювала Анна Дегтярьова

не іграшка! А тепер ува-
га: Любов Олександрівна 
встановила абсолютний 
рекорд світу (гиря вагою 16 
кг) – 260 підйомів у ривку 
за 10 хвилин! Та рекорд 
України у її виконанні був 
ще переконливішим – 262 
підйоми! Вона володар-
ка абсолютного рекорду 
світу у поштовху довгим 
циклом – 157 підйомів за 
10 хвилин. Були, навіть, 
встановлені рекорди, що 
потрапили до книги ре-
кордів Гіннесса – підйом 
10-кілограмової гирі впро-
довж години! 1434 рази! 

Гадаємо, гиря – не іграш-
ка, а найкраща подруга най-

більш титулованої україн-
ської чемпіонки. До речі, 
«золота» у чемпіонатах світу 
Любов Черепаха завоювала 
більш за всіх у гирьовому 
спорті. Як їй це вдалося? 

 «В гирьовому спорті го-
ловне – це наполегливість, 
готовність працювати на 
результат. По-друге, це – 
техніка, маленькі таємниці, 
які при бажанні може за-
своїти кожен. Великі м’язи 
тут ні до чого. Потрібна тех-
ніка та витривалість. У нас 
працюють ноги та спина, 
руки – це зв’язуюча ланка. 
Гирьовий спорт –  спорт 
витривалих, наполегливих, 
що здатні подолати себе, з 

таких і виростають 
чемпіони, майстри 
спорту».

Л ю б о в  О л е к -
сандрівна вихова-
ла вже не одного 
гідного гирьовика. 
Наприклад, її вихо-
ванець Руслан Орін 
отримав звання чемпіона 
Європи, срібного призера 
світу, чемпіона світу серед 
студентів. А більш молод-
ший Іван Діденко (14 років) 
став чемпіоном України 
серед школярів! 

За словами тренера, 
з десяти років найкращі 
вихованці  вже випробо-
вують себе у змаганнях. 

Авжеж, гирі у них трошки 
полегше, ніж у дорослих 
спортсменів.  Навіть,  т і , 
кого всі вважали слабень-
кими, змінюються, коли 
заводять дружбу з гирею. 
Хочеш дізнатися більше? 
Ласкаво просимо до гуртку 
гирьового спорту! 

Підготували Гліб Ляхов, 
Юліанна Макарова  


