
ОНУ імені І. І. Мечникова • Факультет журналістики, реклами та видавничої справи • 6 група

МОМЕНТАЛІСТ 
У цьому випуску:

 Коли востаннє ви бачили люди-
ну, захоплену книгою? Людину, в очах 
якої можна спостерігати не тільки на-
друковані рядки, а й сюжет події, що 
розгортається? Людину, яка, затаму-
вавши подих, вбирає в себе кожну лі-
теру, намагаючись відобразити кар-
тинку в своїй голові? 
 Після науково-технічних револю-
цій читання, як таке, втратило свою 
популярність і значимість. Люди все 
рідше насолоджуються запахом старих 
сторінок, їх шелестом і кольором міц-
ного чорного чаю. На зміну приходять 
електронні книги, веб-сторінки з ко-
рисними і цікавими статтями, пабліки 
соціальних мереж та інтернет-журна-
ли. Суспільство перестало поповнюва-
ти свої домашні бібліотеки, а тим біль-
ше відвідувати їх. 
 Тільки справжні цінителі, взявши 
в руки видану багато років тому кни-
гу, можуть відчути її: привертає увагу 
обкладинка, тверда палітурка, ідеаль-
но чисті форзаци... 
 Багато хто стверджує, що кожна 
вже пожовкла від часу книга має свій 
неповторний запах, який приваблює 
свого читача, закликаючи взяти її з 
книжкової полиці. 
 Як же прекрасні люди, які чи-
тають: молоді дівчата з книгою на 
колінах у весняному парку, хлопці, які 
читають, стоячи в метро, літні пари, 
що читають один одному. Крізь все це 
пробивається любов. 
 А як же прекрасна класична по-
езія! Вірші – це те, що назавжди зали-
шить свій слід у серці кожної людини, 
це те, що не тільки надихає, а й спо-
нукає творити і діяти, це те, що про-
буджує навіть в найзалізніших людей 
емоції, тепло і світло. Про людину, яка 
в своєму житті хоч раз написала вірш, 
можна сказати «Вона вміє любити!»

Катерина Голинська
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2  В МЕЖАХ ОНУ

 Студенти ОНУ імені І. І. Меч-
никова вже шостий рік поспіль бе-
руть участь у спартакіаді. Цього 
року наприкінці вересня вони також 
одержали можливість позмагатися 
у спортивно-оздоровчому лагері «Чор-
номорка».
 Студенти проявили себе у різ-
них видах спорту, таких як настіль-
ний теніс, футбол, волейбол, баскет-
бол, перетягування канату та шахи. 
Участь брали 12 різних команд – 
представники більшості факультетів 
університету. Спортивні змагання 
тривали два дні. Для участі в спар-
такіаді кожна команда підготувала 
назву, девіз, візитну картку та на-
малювала плакати. В перший день 
відбулись презентації команд та зма-
гання з усіх видів спорту. Після завер-
шення усіх конкурсів, учасники мали 
змогу відпочити біля моря або піти 
на дискотеку. Другий день розпочав-
ся з ранкової зарядки. Представни-
ки з кожної команди за відведений 
час повинні були показати спортивні 

рухи під заздалегідь підготовлену му-
зику. 
 Далі пройшла інтелектуальна 
гра «Що? Де? Коли?». Більшість команд 
показали добрий результат. Після за-
вершення гри пройшло нагороджен-
ня команд за всі спортивні змагання. 
Організатори підготували цінні при-
зи для перших трьох місць загального 
рейтингу. Нагородження відбулось по 
кожному виду спорту та загальному 
рейтингу. Переможцем майже в усіх 
видах спорту став хімічний факуль-
тет. Друге місце посів факультет пси-
хології та соціальної роботи, а третє 
місце розділили факультети міжна-
родних відносин,політології та соціо-
логії та біологічний.
 Усі команди показали добрі 
результати на змаганнях. Учасники 
були доволі сильні та згуртовані. Не-
зважаючи на суперництво, команди 
підтримували одна одну. 

Анна Стебловська
Фото автора

Спортивна традиція університету

 Це не імітація професії, а справжнє 
покликання! Щодня проходимо повз деся-
ток роками знайомих людей і помічаємо їх 
лише тоді, коли в аудиторії забули теле-
фон, у туалеті курсову, або застрягли в 
ліфті. У таких ситуаціях їх не «тегають» 
у Facebook і не відзначають на світлинах 
в Instagram. Можливо, ці люди не захоплю-
ються Тарантіно, та й Міхалкова навряд 
дивилися, але вони цікаві хоча би тому, 
що знайшли мотивацію не скласти руки і 
з усією душею поринули у «сродну» працю. 
Тамара Марківна Шуберт саме з таких! 
Фея з клунком у руках, вона — гроза кур-
ців і молитовниця про напоумлення душ 
наших. Хто знає, можливо, вона мала на 
увазі саме вас!? 
Тамара Марківна, розкажіть, звідки Ви 
і як потрапили в ОНУ?   
—  Я приїхала з Молдови. В Одесі вже 50 
років. Я — молдаванка, але молдавську 
вже дещо забуваю. У травні мені буде 70. 
В Одесі я пропрацювала 30 років на за-
воді «ЗОР», там і чоловіка втратила. Під 
час чергової перевірки мала бути чистота, 
а він поліз на висоту 5,5 метрів (вочеви-
дь, для технічних робіт), звідти впав. Зла-
мав руки, ноги, хребет — робили операцію, 
але він загинув. Залишилася одна з 2-ма 
дітьми, уявіть собі! Ні батьків, ні чоловіка, 
ні квартири... Прибирала на заводі, по-
тім прийшла сюди. Працюю і не дивлюся 
на жодну втому! Навіть не знаю, звідки у 

мене ті всі сили беруться! Я — євангеліст-
ка. Віра в Бога мені дуже допомагає. Після 
роботи ще їду на «Молдованку» на молитву: 
на Болгарській знаходиться церква, яку 
відвідую. Після молитви на «Таїрово» додо-
му. Вдома — приблизно о 20.00. 
Нам відомо, що В ОНУ навчалися Ваші 
діти. Розкажіть, де вони зараз?
—  Син журналіст і географ — пише стат-
ті в журналі, живе поруч. Донька закін-
чила філологічний факультет — українсь-
ка мова та література, заміжня, мешкає в 
Тернополі. Маю онуків. Онук ходить у 2-ий 
клас, а меншій 5 років. 
Ви щодня виконуєте безліч роботи. Є в 
ній щось, що Вам подобається?  
— Студенти подобаються, але я хочу, аби 
вони змінилися в кращу сторону, кинули 
потихеньку пити й палити — вели здоро-
вий спосіб життя. Так-то вони нормальні! 
Тільки оце все їм шкодить! 
За 20 років в ОНУ ви знайшли друзів, у 
вас є приятелі? 
—  За 22, перепрошую! Труба хороший і всі 
декани також! Ще Лідія Миколаївна Голу-
бенко чудова жінка, потім Кузнєцов...  
Ви знайомі з нашим ректором? 
—  З ким...? 
З Ігорем Миколайовичем! 
— У нас хороші стосунки. Вітається постій-
но. Він навіть зібрав усіх деканів і сказав 
їм: «Якщо Тамару прибрати, то ми загине-
мо духовно і фізично!» Він поважає і ці-
нить. Мою працю цінують усі.  
Знаєте когось з факультету журналі-
стики? 
—  Журналісти? Знаю-знаю... Декана Ва-
шого знаю. Лєна її звать! Хороша жінка, 
молюся за неї. Я за всіх деканів молюся. 
На якому поверсі освітяни найкраще 
дотримуються чистоти? 

—  Чистіше на 4-му поверсі і на 1-му: там 
коридори миють щодня. А я лише по сміт-
тю: прибираю його на вулиці і в приміщен-
ні. 
Якби у вас була можливість публічно 
звернутися до нашого студентства, що 
найголовніше Ви би нам сказали?
—  Найголовніше... Найголовніше в житті 
—  це пізнати Бога. Тому що людське «ща-
стя», тобто те, що під ним розуміють, це 
справжнє нещастя! Ми завжди боремося зі 
своєю плоттю: вона хоче їсти, пити, спа-
ти, гуляти, а потрібно боротися за душу, за 
людське в собі! 
Студентська громада звертається до 
Ісуса хіба що перед іспитами. Як ви га-
даєте, це варто робити частіше?  
—  Щодня я їх сварю з різних причин: за 
куриво зокрема, але люблю їх  і під час 
сесій постійно молюся за них! Є ж і хороші. 
Нехай їм Бог допомагає!  
А взагалі, як відрізнити «хорошого» сту-
дента від «нехорошого» ? Чи для Вас усі 
хороші? 
—  Усі хороші! Заважає куриво тільки, а 
так, на рахунок навіть подання, або коли 
хтось хворий, то вони все це організову-
ють, допомагають, збирають кошти — за-
галом, все нормально! Сварю їх ще дуже 
за те, що взимку ходять в коротких шкар-
петках з голими ногами. Це їм шкодить. За 
одяг дуже з ними сперечаюся! 
Серед викладачів є такі, що порушують 
дисципліну? Їм робите зауваження? 
— Мені викладачі всі подобаються. Не 
знаю, як вони зі студентами спілкуються, 
а зі мною лише по-хорошому! Хуліганів не-
має.

   Вікторія Гапчук
Фото автора

Про студентів, викладачів, норов та 
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3ОДЕСА РОЗПОВІДАЄ
 Сміття – це одна з най-
більших проблем сучасності, 
що турбує чимало одеситів.  
Вулиці, площі, визначні пам’ят-
ні та громадські місця посту-
пово перетворюються на сміт-
тєзвалища. Проаналізувавши 
проблему, Моменталіст про-
понує декілька шляхів подолан-
ня перешкод, які заважають 
жити в чистому та охайному 
місті.
 Життя одеситів полегша-
ло б, якщо хоча б кожен третій 
почав сортувати сміття. Тоді 
його було б набагато зручніше 
утилізувати і переробляти на 
якісь корисні речі. Якщо люди 
насправді хочуть жити в цивілі-
зованій європейській країні, то 
навіть до проблем зі сміттям 
потрібно ставитись серйозно.
 Одна з користувачів 
Фейсбуку Ольга Шамаєва опу-
блікувала обурений пост: «Хочу 
поділитися своїм обуренням. 
Вже декілька років обробляю 
шматочок землі біля будинку, 
точніше за будинком. Набри-
дло, виходячи на балкон, бачи-
ти під вікнами сміття, зарості 
амброзії та лопуху. Але не всі 
наші люди готові до таких 
змін. Деякі люблять вийти на 
балкон, покурти та викину-
ти недопалки у вікно, не сти-
даються й засоби особистої гі-
гієни також викидати у вікно. 
Нехай… Йду все вигрібаю, ку-
пую квіточки, саджу, поливаю, 
холю та лелію. Але ж ні. Не по-
добається. Тепер у мене в полі-
саднику і пляшки, і коробки від 
торта і печива, сухі букети, 
розбиті квіткові вазони і т.д. 
Ось дивлюсь на це все і думаю, 
хто винен, що у нас таке бруд-
не місто? Мер? Президент?»

 Якщо люди цього дому 
так ставляться до чистоти у 
своєму будинку, то їм, звісно, 
все одно на екологію міста, і 
тим паче, всієї країни. Такі ви-
падки трапляються дуже часто, 
і це засмучує. 
 Викладач факультету 
журналістики ОНУ Катерина 
Валькова займається сорту-
ванням сміття і з приводу цьо-
го дала Мометалісту коментар: 
«Чесно кажучи, сортую сміття 
близько 3-4 років. Щодо цього 
маю особисту історію. Я во-
лодію сімейною друкарнею, че-
рез що в мене шанобливе став-
лення до папіру. З дитинства 
окремо сортую макулатуру 
папірець до папірця. Пам’ятаю 
батькову фразу: «Папірець 
збережеш — врятуєш дерево.» 
Спочатку з чоловіком окремо 
викидали, сортували, відвозили 
тільки папір. А згодом він ска-
зав: «Подивись — це наша краї-
на. це місце, в якому ми меш-
каємо. Потрібно сортувати 
пластик.» Стали сортувати 
пластик. В підсобному примі-
щенні стоять три пакети: в 

одному з них скло, в другому 
пластик, в третьому парір. Це 
стало частиною мого життя, 
для мене це вже дуже природ-
ньо.»
 Сортування сміття може 
не тільки приносити чистоту, 
але й гроші. Ми вас зацікави-
ли? Тоді читайте далі. Якщо ви 
живете у квартирі, то можна 
залучити ваших сусідів до со-
ртування сміття і поставити 
контейнери на спільному под-
вір’ї. Це ж не складно: просто 
викидати сміття за деякими 
категоріями, наприклад, папір, 
пластик, харчові відходи. Існує 
чотири варіанти, що зробити зі 
сміттям після сортування.
 Першим варіантом є від-
дати його на благочинність, 
так, можливо, звучить це якось 
дивно, але вже майже три роки 
в Одесі працює еко-проект «Пе-
ретворюємо сміття на допомо-
гу». Суть в тому, що ви віддаєте 
відсортоване сміття волонте-
рам, які кожні два тижні збира-
ють у мешканців вторсировину, 
місце збору — вулиця Канат-
на, 35. Але ж ви спитаєте, як 

це пов’язано з благодійністю? 
Сміття збирається, продається 
сміттєпереробним заводам, а 
гроші, виручені з цієї справи, 
йдуть на допомогу пораненим 
солдатам у воєнному шпиталі. 
Якщо ми вже торкнулися теми 
благодійних фондів, то приведу 
в приклад ще один під назвою 
«У вірі надія», який допомагає 
людям, що не мають дому.
 Другим варіантом є ви-
кидання сміття у спеціальні 
контейнери. Організація «Оде-
со, зробимо планету чистіше» 
ставлять контейнери для пла-
стику, паперового сміття та 
поліетиленових пакетів. Після 
збору цього сміття волонтери 
відправляють усе на перероб-
ний завод. Також в парку імені 
Т. Шевченка та на вулиці Жу-
ковського, 15 стоять контейне-
ри організації «Чисте місто».
 Третій варіант –самостій-
но здати сміття в пункт прийо-
му. Але це все не так цікаво, як 
продати його і вилучити з цього 
трохи грошей. Кожен погодить-
ся, що здавати сміття за гроші 
– стимул сортувати його, і якщо 
кожен буде це робити, то на ву-
лицях стане набагато чистіше і 
місто буде мати сировину для 
виготовлення певних корисних 
речей.
 Кожна цивілізована лю-
дина хоче жити у місті, в якому 
приємно знаходитися. І якщо 
населення нашого міста буде 
дотримуватись чистоти і не ки-
дати сміття просто на вулицях, 
Одеса стане трішки краще.

Тетяна Подольська
Фото: https://focus.ua/

world/375924/

Брудні проблеми: Як боротися зі 
сміттям?

 «Воронцовська колонада, вона ж 
ротонда й бельведер, відкриється вже 
в наступному році», — про це повідомив 
мер Одеси Геннадій Труханов. Крім того, 
із ходом реставрації робітниками було 
знайдено багато цікавих сюрпризів.
 Початок робіт із реставрації Во-
ронцовської колонади змусив хвилюва-
тися не одне громадське об’єднання. То 
балки не ті поклали, то бетон не туди за-
лили, та й зовсім, вважай, вкрали в оде-
ситів архітектурне надбання. Ранимі й 
стурбовані культурною спадщиною гро-
мадяни казали, що колонада не вистоїть 
більш трьох років. Однак, незважаючи 
на обурення громадських діячів, рестав-
рація відомої ротонди успішно триває до 
сьогодення, і, за словами забудовника, 
зараз для реставрації використовуються 
лише ті матеріали, із яких колонада була 
споруджена в XIX столітті.
 Із розвитком реставрації нижньо-
го фундаменту, ротонда «подарувала»  
цікаві знахідки: античні амфори, плити 

з єврейського кладовища, старовинні 
курильні трубки та навіть частину літака 
Першої світової війни. Однак, це ще не 
все, адже найголовніша знахідка — цо-
коль, невелике приміщення під колона-
дою, про існування якого раніше було 
невідомо. 19 вересня на місце прибув 
мер міста Геннадій Труханов, та прогу-
лявшися реставраційною зоною, обгово-
рив із проектувальниками подальші пла-
ни. При цьому мер заявив, що поспішати 
з реставрацією не варто.
 Закінчити роботи над колонадою 
мер пообіцяв на день міста у наступному 
році. Крім того, у знайденому під колона-
дою цоколі мер виразив намір влаштува-
ти невеликий музей знахідок, виявлених 
у ході реставрації, — у зв’язку з цим, на 
карті Одеси з’явиться ще одна туристич-
на крапка.

Давид Батищев
Фото автора

Воронцовська колонада: що знайшли 
робітники і коли відкриють ротонду?
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 Відомо, що мандрівка в 
тисячу миль починається з 
одного кроку. Якщо це подорож 
цілої команди, то і крокувати 
нога в ногу потрібно колектив-
но, аби не збитися з ритму. 
«Моменталіст» як ніхто, знає, 
що таке командна робота і 
відповідальність за колектив-
ний лад. Особливо 
ми це відчули після 
того, як наші пер-
ли почали публіку-
ватися в мережі і 
відповідальність за 
«fj.onu.edu» стала 
колективною.
 Що ж роби-
ти, якщо ви збили-
ся з напрямку або 
втомилися, не по-
передивши про це 
супутників? Чому 
так важливо добре 
зарекомендува -
ти себе на почат-
ку шляху, ставити 
себе на місце ін-
шої людини, пра-
вильно сприймати 
критику і поради 
«інструктора»? На 
прикладі мандрів-
ки «Моменталіст» 
ділиться з колегами 
набитими «ґулями» 
і радить занотува-
ти вказані нижче 
істини.
 У житті кож-
ного з нас настає 
момент, коли сил 
майже немає, про-
блеми не вирішу-
ються, а завдання 
додаються. Точка 
кипіння, криза, 
професійне виго-
рання —  у кож-
ного є своє визна-
чення того, що 
відбувається. У цей 
момент важливо 
розібратися в собі 
і дати відпочити 
мозку, як мінімум, 
і всьому, що чекає вашого ру-
котворного благословення на 
етап наступний. Але у всій бе-
тономішалці життєвого калам-
буру, що звалився на вас, як 
авоська у 5-му трамваї дуже 
важливо:
 ● Не залишати без по-
передження того, хто від-
повідальний за кінцевий 
результат всієї команди. 
Це означає, що всі ми люди і 
нашій природі властиво за-
хворіти, втомитися і так далі. 
Перед тим, як піти в триден-
ний загул або ігнорувати пові-

домлення всієї команди —  ПО-
ПЕРЕДЖАЙТЕ!  Подумайте 
про людей, які сподіваються 
на вас і чекають подальших 
кроків. Ваш шеф, начальник, 
бригадир така ж людина, але 
краще його не «драконити» — 
знайдіть 5 хвилин і потрібні 
слова.

 ● Вміти розпоряджа-
тися своїм часом. Подумай-
те, чи встигнете ви наздо-
гнати своїх супутників, якщо 
пригальмуєте для відновлення 
дихання? Встигнете своєчасно 
до вершини? Не залишайте всі 
дедлайни і завдання на один 
день. Складіть свій графік так, 
щоб після вашого повернення 
вам не довелося знову брати 
відгул. ПЛАНУЙТЕ! 
 ● Усьому знати міру. 
Якими б хорошими не були 
ваші стосунки з керівни-
цтвом, пам’ятайте: людина —  

міра всіх речей, але в ній ще є 
і терпіння, яке колись «лопає». 
Перед тим, як черговий раз 
вибачитися за себе перед ко-
легою або адміністрацією, по-
ставте себе на їх місце. Поду-
майте, якщо ви це робите вже 
в надцятий раз, які емоції ви 
викликаєте? Вочевидь, що не 

захоплення і вдячність! ВІД-
ЧУВАЙТЕ МЕЖУ — НЕ НА-
ХАБНІЙТЕ! У ваших поблажок 
також є межі: чим рідше ви 
ними користуєтеся, тим кра-
ще. 
 Життя-буття у будь-я-
кому колективі вимагає від-
повідальності, в першу чер-
гу за свої слова. Якщо ви не 
впевнені, що впораєтеся з чи-
мось, краще не беріться або 
запитайте допомоги. У будь-я-
кому випадку, це буде краще, 
ніж якщо ви візьмете і не зро-
бите. Але коли ви щойно долу-

чилися до команди і ваша ре-
путація біла, як її величність 
бабуся Єлизавета, краще і збе-
регти її такою. Розвиток ва-
шої кар’єри, взаємовідносин 
з людьми вже показують себе 
на етапі першого враження. 
Проявляйте інтерес до всього, 
чим дихає команда, що хви-

лює колег (в плані 
робочому, безу-
мовно). Але існує 
важливий момент, 
забувши про який 
ви станете «ца-
пом-відбувайлом»: 
аби на початку 
своєї подорожі не 
нести найважчий 
рюкзак або торби 
всіх супутників, не 
показуйте, що ви 
все можете/вміє-
те/хочете і взагалі, 
ви — Попелюшка 
на всі руки. Цього 
робити не варто. 
 «Факапити» і 
не соромитися по-
трібно правильно. 
З людьми від яких 
залежить загаль-
ний цілісний ре-
зультат роботи таке 
краще не практи-
кувати. Ну, а якщо 
ви хочете спробу-
вати щось зовсім 
нове, то діяти мето-
дом «втику» — саме 
те. Це працює в 
тому випадку, коли 
ви ніяк не можете 
передбачити, що з 
цього вийде, яким 
буде результат. За-
повнюючи черго-
вий мотиваційний 
лист або вируша-
ючи на співбесіду 
мрії ніколи не шко-
дуйте, якщо щось 
піде не так і у вас 
не вийде. Завжди 
ставте собі питан-
ня: і що? Що буде, 

якщо мене не візьмуть/я не 
підійшов і т.д.? Ви від цього не 
станете гірше і вже точно тан-
ком вас не переїдуть! Будь-я-
кий досвід — це цікаво. Кра-
сиво «факапити» теж треба. 
Головне, не боятися щось ро-
бити і робити висновки. Адже 
не помиляється тільки той, хто 
нічого не робить. 
*Факап — (від. англ. «Fuck Up»)  
— помилятися, зазнавати не-
вдач. 

Вікторія Гапчук
Фото: http://popcornnews.ru

Іди, «факап*», не соромся!
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Проблеми сучасного  
суспільства          Моральне стано-

вище у нашому соціумі 
погіршується з кожним 
роком. Багато простих 
життєвих цінностей 
втратили свою значу-
щість для людей. «Момен-
таліст» провів бліц-опи-
тування на тему: «Яка 
головна проблема у су-
часному суспільстві?». 
Отже, ми отримали такі 
відповіді:
 Таїсія, 27 років, 
директор готелю:
 «На мою думку, за-
раз Інтернет зовсім захо-
пив наш світ. Усі люди 
живуть у віртуальному 
світі, замість того, щоб 
насолоджуватись миттю».
 Ярослав, 18 років, 
студент:
 «Я вважаю, що про-
блема в тому, що жінки 
стали переймати риси ха-
рактеру чоловіків, а чо-
ловіки — навпаки стали 
більш жіночними. Вони 
ніби помінялися ролями».

 Іван, 17 років, сту-
дент:
 «Проблема в тому, 
що люди не помічають 
нікого, крім себе. Більша 
частина нашого суспіль-
ства — егоїсти, яким не 
цікаві проблеми оточую-
чих».
 Богдан, 17 років, 
студент:
 «Зараз усім керують 
гроші, люди думають, 
що можна все купити за 
ці папірці та забувають 
про звичайні людські цін-
ності».
 Микита, 19 років, 
студент: 
 «Люди втратили 
свою індивідуальність і, 
на жаль, керуються стад-
ним почуттям».
 Наталя, 20 років, 
адміністратор лото:
 «Люди зраджують, 
зовсім не цінують один 
одного, загубили всю до-

броту та гідність».
 Валерія, 19 років, 
студентка:
 «Дуже багато людей 
вже з раннього віку пе-
реймають від суспільства 
погані звички, стадне по-
чуття вбиває наш соціум».
 Юлія, 21 рік, про-
давець-консультант:
 «Батьки погано ви-
ховують своїх дітей, які 
потім виростають жор-
стокими та байдужими 
до інших людей».
 Артем, 22 роки, 
механік:
 «Багатьом людям 
легше звинуватити владу, 
долю, кого завгодно, якщо 
в них щось не виходить. 
Вони жаліються, зляться 
на всіх замість того, щоб 
почати хоч що-небудь ро-
бити».
 Саманта, 16 років, 
школярка: 
«Ми не цінуємо того, що в 

нас є, завжди кудись по-
спішаємо, замість того, 
щоб насолоджуватись 
сьогоденням».
 Александра, 22 
роки, студентка:
 «Більшість людей 
живуть за нав’язаними 
шаблонами. Бояться осу-
ду з боку суспільства».
 Анастасія, 16 
років, школярка: 
 «Ми не віримо в себе. 
Боїмось вийти за межі 
зони комфорту, тому що 
думаємо, що в нас нічого 
не вийде».
 Під час проведення 
дослідження було опита-
но близько 20-ти респон-
дентів, більшість з яких 
вказувало на пробле-
му віртуального життя, 
втрати індивідуальості, 
прогресивного егоізму та 
матерільного статусу.

Нiколь Радзiховська 
Дар’я Гiцман

Фото: https://viralty.net
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 За останні роки пробле-
ма порушення прав жінок наби-
рає все більше обертів. Право 
на особисту недоторканність, 
право голосу, право займати 
державні посади, право от-
римувати рівну винагороду й 
справедливу зарплату – це все, 
чого десятиліттями нама-
гається досягти жіноча части-
на населення. Про знущання, 
насилля, нерівність у трудовій 
сфері та пошуки вирішення 
проблеми розповіла Вероніка 
Гадяцька – журналістка за 
фахом та переможниця Чем-
піонату України з дебатів 
2018.
 Знущання зі сторони 
посадовців та ЗМІ
 Сьогодні в Україні кан-
дидати в президенти, політи-
ки та загалом публічні особи 
дозволяють собі висловлюван-
ня стосовно жінок, які би були 
абсолютно неприйнятними в 
інших країнах. Так,  українсь-
кий політик Володимир Литвин 
вважає, що «чоловік – це вища 
істота, оскільки жінка була 
створена з ребра Адама. Від-
повідно, вона вже стоїть на 
нижчому щаблі». Антон Гера-
щенко, політичний діяч, ра-
дить жінками «виходити заміж 
і народжувати, а не займа-
тися політикою». Отже, що 
можна говорити про гендерну 
рівність у соціумі, якщо права 
жінок порушуються високопо-
ставленими особами? «Зверта-
ючи увагу на політичну еліту, 
сьогодні права жінок не є за-
надто серйозною проблемою 
для неї. Але все ж таки, у груд-
ні 2017 року набув чинності 
наказ про криміналізацію до-
машнього насилля, чого дуже 
давно очікували в Україні, і це 
свідчить про якісь рухи у вирі-
шенні проблеми», – повідомляє 
Вероніка. 

 Також спікер стверджує, 
що окрім політиків, несправед-
ливими щодо жінок є частина 
ЗМІ, які встановлюють певні 
кліше та керуються ними впро-
довж великого проміжку часу. 
Найбанальнішим прикладом є 
згадка «блондинки за кермом» 
у назвах матеріалів, що супе-
речить наявним стандартам 
журналістики. Але в більшості 
випадків ЗМІ тиражують такі 
ідеї не задля того, щоб висло-
витися проти прав жінок, а з 
метою збільшення рейтингів. 
Журналістка пояснює: «Таким 
чином у суспільстві з’являється 
певне замкнуте коло, тому що, 
з одного боку, ЗМІ висвітлю-
ють те, що має попит, і особли-
во привертає чоловічу увагу, а 
з іншого – ЗМІ в наш час фор-
мують відносини між жінками 
і чоловіками інформацією, яку 
надають». Такі сфери як рекла-
ма та ЗМІ, повинні контролю-
ватися суспільством. Вероніка 
наводить чимало прикладів 
українських реклам сексист-
ського характеру, що пору-
шують права жінок і мають 
бути демонтовані. На пробле-
му звертають увагу здебільшо-
го громадські активістки, які 
апелюють до певних комітетів.
 Домашнє насилля
 Україна посіла 69-е місце 
в загальносвітовому рейтингу 
гендерної рівності, який опри-
люднив Всесвітній економіч-
ний форум у Женеві. Зазна-
чається, що «індекс гендерного 
розриву» для України стано-
вить 0,7 — це означає, що ген-
дерна нерівність тут подолана 
на 70%. Але подану статисти-
ку варто сприймати скептич-
но, адже не кожна жінка, яка, 
наприклад, піддається домаш-
ньому насиллю, розповідає про 
це або звертається до певних 
органів.

 Домашнє насилля – про-
блема, що не має кордонів та 
існує в кожній країні. Якщо 
розглядати її в країнах ЄС, то 
за даними генерального секре-
таря ООН Антоніу Гутерреша, 
кожна третя жінка піддаєть-
ся насильству. В Україні що-
року від домашнього насилля 
помирає близько 600 жінок, 
повідомляє заступник міністра 
внутрішніх справ України з 
питань європейської інтеграції 
Анастасія Дєєва. 
 Існує декілька форм до-
машнього насилля з боку пред-
ставників чоловічої статі:
 • сексуальна;
 • фізична;
 • моральна;
 • економічна.
 Варто знати, що всі 
форми домашнього насилля 
взаємопов’язані між собою та 
одна має страшну тенденцію 
витікати з іншої.
 До впровадження 
криміналізації домашньо-
го насилля, воно вважалось 
адміністративним правопо-
рушенням, що не зупиняло 
ґвалтівників знущатися над 
жінками. Але також існують 
деякі причини безвідповідаль-
ності, як з боку жертв, так і з 
боку вищих спеціалізованих 
державних органів, про які по-
трібно пам’ятати  – мовчання 
перших (через що статистика 
проблеми не є достовірною), 
неправильно складений полі-
цією протокол та несвоєчас-
на подача протоколу в суд. У 
наш час, в Україні вже діють 
притулки для жінок, які потер-
пають від домашнього насил-
ля та наважились втекти від 
свого чоловіка. Отже, кожна 
жінка, яка страждає від пору-
шеної проблеми, має право на 
захист і допомогу з боку вищих 
державних органів. Але варто 

На що має право  
сучасна  
жінка?

зауважити, що за даними до-
слідження «Ла Стради» і Женев-
ського центру демократичного 
контролю за сектором безпеки,  
10-12% правоохоронців вва-
жають, що насилля в сім’ї до-
пустиме, 38-39% називають це 
«домашніми справами», а якщо 
розглядати сексуальне насил-
ля, то з 1049 лише 61 ґвал-
тівник карається законом у 
вигляді позбавлення волі. Жур-
налістка стверджує, що потріб-
но не лише розвивати культуру 
поведінки чоловіків, а й доне-
сти жінці, що терпіти насилля 
– ненормально. 
 Нерівність у трудовій 
сфері
 Трудова сфера – акту-
альна тема з порушення прав 
жінок у будь-якій розвиненій 
країні. В Україні існує наказ 
№256 від 1993 року (частково 
втратив чинність, наразі діє 
лише глава 3 розділу І), згідно з 
яким 458 професій є забороне-
ними для жінок. У професіях, 
які дотепер вважалися суто 
чоловічими, зараз схвалюєть-
ся використання жіночої пра-
ці, але це не означає, що жінку 
офіційно влаштовують на робо-
ту без проблем. А в професіях, 
заборонених законодавством, 
часто можна зустріти жінок, 
які працюють там неофіцій-
но. Роботодавцю вигідно взяти 
на роботу жінку та платити їй 
менше, але як наслідок – у тру-
довій книжці інша професія з 
іншим стажем роботи, пізні-
ше – менша пенсія. За даними 
державної служби статистики 
України, жінки отримують на 
37% менше заробітної плат-
ні, ніж чоловіки, що яскраво 
вказує на нерівність і пору-
шення прав жінок.
 Отже, можна зробити 
висновок, що до повної гендер-
ної рівності в країні потрібно 
зробити ще чимало кроків. Але, 
звертаючи увагу на заходи, 
здійсненні протягом останніх 
років, можна сподіватися на 
покращення умов та пришвид-
шене вирішення проблеми по-
рушення прав жінок, насилля 
та нерівністі у трудовій сфері.
 

Катерина Голинська
Фото: http://i-vin.info/
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 У місті Вилкове вперше 
пройшов гастрономічний фести-
валь «Дунайські гостини». Органі-
затори підготували для гостей 
культурну програму, фотозо-
ни, ярмарку місцевих кулінар-
них страв. В рамках фесту був 
встановлений рекорд України за 
масштабами варіння юшки.

 До «Української Венеції» 
на гастрофест завітали понад 
двох тисяч гостей із усіх куточків 
країни. Вcіх зустрічали співами 
й хороводами. Для відвідувачів 
фесту облаштували колоритні 
українські фотозони, а костюмо-
вані актори запрошували охочих 
зробити з ними фото. Крім цього, 

бессарабські кулінари презенту-
вали ласощі з сезонних продуктів 
та їжу різних національностей. 
Так, гості фестивалю скуштували 
страви української, молдавської, 
болгарської та гагаузької кухні.
 Крім гастрономічної про-
грами, гості фестивалю мали 
змогу спостерігати на березі Ду-
наю заплив на байдарках та чов-
нах.
 Аби скуштувати рекорд-
них 5 тонн юшки за традиційним 
рецептом, біля прилавку зібрала-
ся не менш рекордна черга. Під-
готовкою до приготування юшки 
займалися ще задовго до почат-
ку фесту. Ще о четвертій ранку 
кухарі залили воду у великий 
чан (висотою 1.5 метри)  і тільки 
через п’ять годин вода скипіла і 
почалося закладання продуктів. 
Кухарі поділилися інформацією 
щодо складу рекордної юшки. За 
їх підрахунками, до нього увій-
шло: 3 тонни води, 2 тонни риби, 
600 кг картоплі, 400 кг цибулі та 
40 кг часнику.  Всі бажаючі зго-
дом скуштували страву, а мак-
симальний обсяг рибної юшки 

був занесений до Національного 
реєстру рекордів України.
 Запрошений гість фести-
валю,  міністр культури України 
Євген Ніщук, відзначив унікаль-
ність міста: «Культура творить-
ся не у високих кабінетах Києва. 
Культура твориться в таких 
містечках, де збирається  вели-
ка кількість добрих людей,  які 
хочуть добра для своїх дітей, для 
своїх родин, які хочуть  зберегти 
свою традицію».
          

 Ірина  Кейдалюк
Фото автора

Рекордно смачна  
«Українська Венеція»

 Українське мистецтво – міцний по-
штовх у світовій культурі. Роботи наших 
художників популярні за теренами країни. 
Лариса Дем’янишина є однією з найкращих 
одеських художниць, учасницею десятків збір-
них виставок в Україні та закордоном. Її кар-
тини не схожі ні на які інші, вони – феномен 
сучасного мистецтва. Пише про Україну та 
подорожі, шукає красу в буденності, любить 
квіти та поезію. Більше про свою творчість 
художниця розповіла в інтерв`ю.
Який шлях ви пройшли щоб знайти свій 
власний художній стиль?
— В Одесу мене привела любов до малювання. 
Десь приблизно років в 10 батьки переїхали в 
село Бузове. Батька по роботі перевели, і там 
був дуже класний вчитель малювання Кондра-
цький Василь Іванович. Він запросив до гурт-
ка. Саме він відкрив для мене цей світ мис-
тецтва. До тих пір я любила малювати, батько 
гарно малював, брат, його діти. Але цей Василь 
Іванович показав цілий і великий світ. Воно 
було настільки цікаво, що я тоді вже захоплю-
валась і готова була йти на край світу вчитись 
малювати.
 Ну а потім — одеська реалістична шко-
ла. Світла така, мені сподобалось. Закінчила 
училище ім. Грекова, потім — відділ худож-

ньо-графічного факультету в університеті ім. 
Ушинського. Також навчалась у міжнародній 
академії ім. Леонардо да Вінчі. Згодом, ака-
демія зачинилась, але я зрозуміла, що цього до-
сить. Далі потрібно просто працювати. Треба 
навчатися у природи, людей, у книгах. Відкри-
вати щось нове.
 Коли проводжу майстер-класи, то звер-
таюсь до аудиторії, щоб кожен проявив себе. 
Те, що закладає школа, батьки і те, що закла-
дає земля, на якій ми живемо, різні пленери, 
місцевість – все накладає відбиток на наш ха-
рактер. Тобто, все те: там де ти живеш, люди 
з якими спілкуєшся —  все вбираєш в себе і 
цим ти складаєш особистість. Зрозуміло, що ти 
сам прикладаєш зусилля. Бо ти читаєш, розви-
ваєшся фізично, розумово, духовно або не ро-
звиваєшся, тоді ти менше вбираєш. Це, так би 
мовити, наш багаж, а вже в роботі ми викори-
стовуємо свої знання і знаходимо свій власний 
стиль. Тільки потрібно постійно працювати над 
собою. 
Під час написання картини Вам необхідна 
тиша, щоб зосередитись?
— Важливо. Я люблю тишу. Люблю, коли море 
тихенько шурхотить, коли природній шум. Му-
зику дуже люблю слухати. Я її спочатку чую, а 
потім, коли зосереджуюсь на роботі, то не чую, 
що там музика лунає. Але вона мені створює 
настрій. Слухаю різну музику. І класичну, і на-
родну. До речі, мені страшенно подобається 
Квітка Цісик. Свого часу був момент, коли я її 
слухала зі сльозами на очах.
Чи доводилося Вам ілюструвати книги?
— Зараз я працюю над таким дослідженням як 
«Вишивка Одещини» Серія «Північно-західне 
Причорномор’ї». Виступаю як упорядник, але 
декілька картин, замальовок зробила. Як упо-
рядник я допомагаю збирати матеріали, сама 
б цього не зробила, є ціла команда: Українсь-
кий центр культури, дослідниця  Лідія Бабенко 
і відомий етнограф Оксана Шепчук. Перед цим 
ми працювали над  ще однією книгою «Україн-
ське весілля» з цієї ж серії. Дуже багато і ка-
зок, прозових, поетичних книжок доводилось 
оформлювати. Зараз я ще працюю над книгою 
Наталі Чамлай, а перед цим оформляла Олек-
сандра Чайківського, він очолює Южненську 
спілку письменників. Багато книжок оформи-
ла не тільки в Одесі, а і на Одещині. Це міста 

України і не тільки.
Як часто купують ваші картини?
— По-різному. Купують, й Слава Богу. Я —  
професійний художник, якщо б зовсім не за-
робляла, я б цим не займалась. Картин більше 
за кордоном. Я їжджу на пленери. Туди запро-
шують різних художників, проживання і хар-
чування безкоштовне. Ми малюємо картини. 
Дещо з картин даруємо спонсорам, меценатам 
за організацію, а якась частина потрапляє до 
музею. Там відбираються найкращі картини. 
Це одне, а друге — на виставках купують кар-
тини.
Чи доводилось Вам працювати з крити-
кою? Як ви ставитесь до неї?
— Схвально. Я вважаю, що критика — це, в 
якійсь мірі, дзеркало. Воно, можливо, деко-
ли передає не так, як ми собі це уявляємо, як 
ми бачимо, але завжди корисно себе бачити у 
дзеркалі. Картини ми малюємо, як нам хочеть-
ся. Ті картини — наша душа, але ми все одно 
думаємо про людей. Ми не егоїстичні.  «Худож-
ник малює тільки про себе» – помилкова думка.
Якщо врахувати всі ваші досягнення, є те, 
чого не вистачає для повного щастя?
— Для повного щастя не вистачає миру в 
Україні. Але щоб це був не просто мир, а пере-
можний мир. Щоб ми вирішували свої пробле-
ми, щоб моя країна, яку я дуже люблю, спокій-
но розвивалася, рухалася вперед, так, як я бачу 
в інших країнах. Все ж таки, у нас зараз на тілі 
велика рана, якщо говорити про Україну. Зро-
зуміло, що я художник, і мені про це болить. Я 
картини інколи про це пишу. Взагалі стараюся 
наповнювати простір світлими роботами, але 
тема війни не дає спокою. 
Які б ви дали поради, настанови для моло-
дих чи починаючих художників?
— Можна сказати не тільки художникам, але 
і всім, хто займається творчістю. Головне – це 
прояв себе. Не потрібно якось спеціально шу-
кати себе, треба просто працювати, засвоїти 
техніку. Коли отримуєш навички, ти можеш 
вигадати, як можна зробити інакше, не тільки 
так, як тебе навчили. Треба працювати, треба 
просуватись вперед в будь-якій справі. Якщо 
хочеш досягти успіху, потрібно весь час пра-
цювати, бути наполегливим.

Юлія Виноградова 

Мистецький почерк
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→ Що? Концерт «Ken Hensley»
    Коли? 10 жовтня, 19:00
    Де? Одеська обласна філармонія. 
Вулиця Буніна, 15
    Ціна? Від 250 грн.

→ Що? Концерт «Music Monsters 
SHOW with Alex Fokin Radioband»
    Де? Одеський національний ака-
демічний театр опери та балету. Про-
вулок Чайковського, 1.
    Коли? 18 жовтня, 19:00
    Ціна? Від 250 грн.

КУДИ ПІТИ У ЖОВТНІ?
Минув вересень, тепло полишило нас, з дерев опадає пожовкле листя. Студенти, мабуть, вже зовсім поринули у навчання, 
тому «Моменталіст» нагадує про те, що не варто забувати відпочивати і пропонує відвідати заходи для поліпшення на-
строю та здобуття нових навичок.

→ Що? Концерт «KAZKA»
    Де? Palladium. Італьянський буль-
вар, 4
    Коли? 28 жовтня, 19:00
    Ціна? Від 250 грн.

→ Що? Вистава Михаїла Єфремова 
«Господин Хороший»
    Де? Одеський академічний театр 
музикальної комедії ім. М. Водяного.
Вулиця Пантелеймонівська, 3
    Коли? 29 жовтня, 19:00
    Ціна? Від 280 грн. 

→ Що? «Брати Шумахери»
    Де? Одеський академічний театр 
музикальної комедії ім. М. Водяного.
Вулиця Пантелеймонівська, 3
    Коли? 30 жовтня, 19:00
    Ціна? Від 200 грн.

→ Що? «Французькі сни» Концерт Ро-
мана Капітонова
    Де? Urban Music Hall. Рішельєвсь-
ка, 33
    Коли? 19 жовтня, 19:00
    Ціна? Від 150 грн. 
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