
—Яка мета програми «Плац-
карт» ?
—Дати можливість кожному сту-
денту дізнатися більше про куль-
турне студентське життя в інших 
університетах, про досвід са-
моврядування, інтегрувати в іншу 
академічну атмосферу та привезти 
корисний досвід до ОНУ.
—Хто фінансує всі затрати про-
ведення? 
—Фінансують самі університе-
ти-учасники, забезпечуючи про-
живання та доступ до навчання 
тим, хто приїхав на обмін. Дорогу 
і харчування забезпечують самі 
учасники. Поки спонсорів ззовні в 
нас немає.
—Чи були експерименти мен-
ших масштабів? 
—Острозька академія обмінюва-
лася з УКУ (двосторонній обмін). 
Зараз у нас 9 університетів. 
— Плануєте в подальшому між-
народну співпрацю? 
—Поки не думаємо про міжнарод-
ну співпрацю, тому що є багато 

крутих програм типу Erasmus, які 
цим займаються. Програми На-
ціональних обмінів ще не було. 
Ми завжди мріємо про закордон, 
не знаючи, як все відбувається в 
сусідньому місті, а там не менш 
цікаво, скажу зі свого досвіду. 
(Просто прогугліть УКУ у Львові).
—Яка мотивація студентів бра-
ти участь у програмі ?
—Є дуже вмотивовані студенти, 
яким цікаво спробувати себе в 
іншому навчальному закладі, де 
також дуже цікава наукова база з 
їх спеціальності, наприклад, дуже 
круті викладачі. А також  куль-
турний досвід, нові знайомства, в 
перспективі друзі з усіх куточків 
країни.
—Чи скоординована програма 
з Міністерством освіти та нау-
ки України?

 ОНУ не стоїть на місці
 Студентська рада ОНУ 
імені І. І. Мечникова на зимо-
вих канікулах не гаяла часу та 
створила безліч нових ідей, 
програм, що допоможуть 
студентам стати кращими, а 
«університецьке» життя яс-
кравішим. 
 Наша редакція поцікави-
лася однією із програм, яка має 
назву «Плацкарт» та взяла ін-
терв’ю у студентки — Рибкової 
Аліни, заступника голови Сту-
дентської Ради ОНУ імені І. І. 
Мечникова з наукових питань. 
 «Плацкарт» — програма 
національних обмінів. Універ-
ситети, які беруть участь в про-
екті, розкидані по всій Україні. 
Кожного тижня протягом цього 
семестру студенти ОНУ мати-
муть можливість поїхати в один 
з університетів. 
18.03 – 24.03 - Запорізький на-
ціональний університет
25.03 – 31.03 - Національний 
університет «Києво-Могилянсь-
ка академія»
01.04 – 07.04 - Національний 
університет «Острозька ака-
демія»
08.04 – 14.04 - Сумський держав-
ний університет
15.04 – 21.04 - Національний 
університет водного господар-
ства та природокористування
06.05 – 12.05 - Університет імені 
Альфреда Нобеля
13.05 – 19.05 - Львівський націо-
нальний університет імені Івана 
Франка.
—Як зародилася ідея ство-
рення програми «Плацкарт»? 
—Наше студентське самовря-
дування контактує з багатьма 
студрадами всієї України. Ми 
бачимось на різних всеукраїн-
ських студентських проектах. 
Одного разу були з Українським 
католицьким університетом та 
Острозькою академією на акції 
«Різдво разом» у Сумах. І там 
зрозуміли, що ми досить різні, 
але разом так цікаво, і було б 
круто замутити якийсь культур-
ний та академічний обмін, який 
би об’єднував студентів з різних 
куточків України. Але УКУ вже 
давно виношували цю ідею.

—Так як обмін тижневий, то в 
цьому немає потреби. Це ініціа-
тива студентського самовряду-
вання.
—Чи відбувається зворотній 
обмін студентів ? 
— Звісно, кожного тижня кожен 
університет відправляє і прий-
має 2-3 людей.
—Скільки людей заповнили 
заяви для прийняття участі ? 
—Учасників близько 30 на дано-
му етапі, та десь так само в ко-
манді «бадді» (люди, які будуть 
приймати тих, хто приїхав до нас 
та влаштовувати їм дозвілля). 
Брати участь можна, починаючи 
з 2 курсу.
—За якими критеріями відбу-
вається відбір?
—Активність студентів у житті 
в стінах університету (самовря-
дуванні бажано), мотивація, се-
редній бал (обов`язково закрита 
сесія попереднього семестру).
—Чому саме такі університе-
ти обрали ?
—У програмі беруть участь 
університети, у яких вважається 
достатній рівень якості освіти, 
проте зараз у програмі ті, хто за-
цікавлений в обміні досвідом.
—Скільки часу витратили на 
розробку програми ?
— Не можу  сказати. Все ще до-
робляємо і розробляємо. Але від 
розробки стратегії до запуску 
пройшло трохи більше місяця.
—Як на Вашу думку до цієї 
ідеї поставилися викладачі ?
—Від декого були коментарі 
типу «а можна для викладачів 
теж таке». Думаю, ніхто запере-
чувати не буде, що обмін досві-
дом — дуже важлива складова 
якісної освіти.
—Як потім студенти будуть 
відпрацьовувати пропуски ?
—Ми забезпечуємо лист до де-
канату, типу відрядження, але 
в разі потреби пропуски треба 
буде відпрацьовувати. Викладачі 
в курсі програми та думаю, пі-
дуть на зустріч:)
 Ось такі цікаві програми 
втілюють у життя наші студенти. 

Джога Вероніка

Анонси                

За кого голосують 
студенти факультету 

журналістики?
 Серед студентів факульте-
ту журналістики було проведено 
опитування на тему виборів пре-
зидента України, перший тур яких 
відбудеться 31 березня.

Чи в тренді сьогод-
ні газета?

 Актуальною проблемою 
сьогодення постає тема «вими-
рання» преси. Держкомтелерадіо 
оприлюднило статистичні дані 
про випуск у 2017 році друкованих 
ЗМІ......

Колоритне святку-
вання 87 річниці

Одеської області
 Другий рік поспіль Одеса 
відзначає річницю області у фор-
маті ярмарку. 

Чи міг я колись 
подумати, що 
прийму дитину в сім‘ю?
 Люди перестають сприймати 
усиновлення як щось далеке, зах-
марне і те, що не має відношення до 
їхнього життя. Цією темою цікав-
ляться, про це говорять, пишуть, 
запитують.

Чекаємо на 
г р а н д і о з н у 

прем’єру      
 До дня народження великої 
письменниці Лариси Петрівни Ко-
сач-Квітки 25 лютого вийшов ти-
зер до майбутнього байопіку «Леся 
Українка. Узлісся»

“Що важливо” 
   ..в Одеському музеї 
сучасного мистецтва відкрила-
ся художня виставка присвячена 
інклюзії людей з синдромом Дауна.

28 березня 2019 
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 2      Соціум
За кого голосують студенти факультету журналістики?

  Серед студентів факуль-
тету журналістики було про-
ведено опитування на тему 
виборів президента України, 
перший тур яких відбудеться 
31 березня.

 Варто зауважити, що 
загалом, сучасна молодь не 
присвячує часу дослідженню 
політичної проблематики в 
Україні. Деякі загальні поло-
ження, поверхнева інформація 
щодо реформ, загальне уяв-
лення про політичний апарат 
України — це мало чи не все, 
що відомо студентству. Таку 
інформацію підтверджує ве-
ликий відсоток відповідей «не 
знаю» у нашому опитуванні.
  Тож, за кого свідомо го-
лосуватимемо ми, майбутнє 
журналістики? Для кожного з 
опитуваних питання голосу-
вання саме у цьому році наб-
уває більшої значущості, адже 
студенти досягли необхідного 
віку і отримують право голосу.
 Центральний виборчий 
комітет напочатку зареєстру-
вав 44 кандидати на пост го-
лови держави. Проте, до 7 
березня кандидати могли від-
мовитись від участі у виборах 
і цим правом скористалися 5 
чоловік. Перший тур голосу-
вання відбудеться 31 берез-
ня. За даними рейтингів Цен-
трального виборчого комітету, 

лідируючими кандидатами є 
Петро Порошенко, Юлія Ти-
мошенко і Володимир Зелен-
ський.
 На питання «Чи маєте 
ви кандидата за якого планує-
те віддати голос?», майже 70% 
опитуваних мали позитив-
ну відповідь, 28% відповіли, 
що на голосування не підуть 
і решта — 2% відповіли, що 
їм байдуже, за кого голосу-
вати. Такий результат надає 
можливість поділити біль-
шість опитаних на тих, хто 
зацікавлений політичною си-
туацією в Україні і на тих, хто 
робить вибір несвідомо. Це 
підтверджують результати 
відповідей на питання: «Чи 
вважаєте ви себе компетент-
ним виборцем?», де 65% тих, 
хто голосуватимуть відповіда-
ють, що достатньо для того, 
щоб зробити вибір і 35% від-
повідають, що роблять вибір 
інтуїтивно. Чи байдужість 
це, чи просто не освіченість у 
питанні ми знати напевно не 
можемо, проте на питання: 
«Скільки кандидатів вам відо-
мо?», 60% опитаних визнають, 
що «їх багато, але мені відомо 
лише декілька».
 Серед декількох кан-
дидатів, орієнтовно, студен-
ти і обиратимуть. Тому було 
поставлено питання про те, 
чи вважають опитуванні, 

що зараз на політичній арені 
політик, який здатний зміни-
ти ситуацію в Україні, існує. 
Половина відповідає так, інша 
половина опитаних поділи-
лась на тих, хто вважає, що та-
кого політика не існує і на тих, 
хто не знає відповіді на це пи-
тання.
  Студентам було запро-
поновано уявити себе таким 
політиком і виправити щось. 
Що б це було? 65% опитуваних 
відповіло, що Україна потре-
бує «повного перезавантажен-
ня», більше 20% відповіло, що 
треба змінити політичний апа-
рат загалом, 10% впевнені, що 
редагування потребує декіль-
ка реформ, а решта зізнається, 
що не знає чим можна заради-
ти. Що таке «повне перезаван-
таження»? Аудиторія поділи-
лась на три рівні частини, де 
частина підтримує погляд про 
те, що необхідна поява нових 

політиків зі свіжою думкою 
без консервативних поглядів. 
Ще одна частина впевнена, що 
необхідне впровадження пев-
ного режиму, задля розвитку 
стабільності в Україні й фор-
мування сталої системи прав-
ління. І останні залишили від-
мітку навпроти: «я маю власну 
думку».
  Надання права вибо-
ру президента позиціонує 
Україну, як демократичну 
країну, проте більшість опи-
таних вважає, що демократія 
— це ілюзія. Можливо, саме 
з недовірою пов‘язана не за-
цікавленість молоддю політи-
кою, адже 80% поставили 
«галочку» навпроти «я сум-
ніваюсь, що мій голос впливає 
на результати вибори, проте 
я сподіваюсь». Чому студенти 
вважають вибори фальсифіка-
цію? 

Каретна Зоя 

Забіг під дощем
 Одесити зустріли весну 
здоровим спортивним забігом 
на п’ять кілометрів, 10 берез-
ня на трасі здоров’я відбувся 
забіг «Вестник Весны 2019», у 
якому брали учать як дорослі, 
так і малі спортсмени.

 Дощ та несприятлива 
погода не завадили провести 
змагання на свіжому повітрі. В 
забігу брали участь 198 людей, 
з яких були маленькі діти, які 
бігли дистанцію до 500 метрів, 
та діти середнього віку, що 
пробігли до 2 км.
 У групі дорослих більшу 
частину складали люди 25-40 
років, а також було багато лю-
дей похилого віку, найдорослі-
шому було 78 років, студентів 
було зовсім небагато, більшу 
частину складали досвідчені 
спортсмени.

 «Я не маю на меті перемогти, 
тут є набагато кращі за мене 
спортсмени, мені просто при-
носить задоволення те, що я 
можу не просто сама бігти,а
брати учать в організованому 
змаганні, де я можу набрати-
ся досвіду і мотивації » — дала 
коментар Ірина, учасниця зма-
гань.
 Учасників прийшли під-

тримати родичі та друзі, бага-
то народу зібралося навколо 
старту, поряд стояв автомобіль 
швидкої допомоги та маленька 
кав’ярня.
  Турнір проводять в 
пам’ять видатного одесько-
го спортсмена Володимира 
Погорєлова, який зі своею 
командою започаткував цей 
забіг у 1999 році  ,   тепер його 

друзі продовжують щороку 
влаштовувати ці змагання на 
його честь.   Подібні турніри та 
марафони проводять в Одесі 
часто, особливо восени, після 
закінчення зимових холодів та 
влітку.
 «Головна мета цих зма-
гань — підштовхнути одеситів 
на здоровий спосіб життя» —
розповідає Василь Мамотенко, 
головний суддя змагань.
Організаторами виступили:   
Федерація триатлону Одеської 
області, Одеська Марафонська 
команда Шри Чінмоя  .
 «Вестник весны»   —   це 
не тільки любительські зма-
гання, а й шанс заявити про 
себе талановитим бігунам і от-
римати досвід, нагороду та не-
забутні почуття.

Тіщенко Владислава
(Фото:Тіщенко Владислави)



 3      Соціум
Чи в тренді сьогодні газета?

 Актуальною пробле-
мою сьогодення постає тема 
«вимирання» преси. Держ-
комтелерадіо оприлюднило 
статистичні дані про випуск 
у 2017 році друкованих ЗМІ 
із загальнодержавною, ре-
гіональною та зарубіжною 
сферою розповсюдження. 
Так, усього в Україні виходить 
3221 видання загальним на-
кладом 911,4 млн екземплярів, 
з них 1506 газет загальним на-
кладом 870,9 млн екземплярів 
і 1715 періодичних видань 
загальним накладом 40,5 млн 
примірників. Обсяг передпла-
ти на друковані видання на 
2018 рік станом на 1 січня вже 
склав близько 91% до ана-
логічного періоду 2017 року. 
Тобто, попит на друковані 
ЗМІ в Україні падає: на 9% 
скоротилася передплата на 
2018 рік (дані : ubr.ua та golos.
ua). Недаремно безліч вчених 
такі як Айдан Вайт, Руперт 
Мердок кажуть про кризу 
друкованої індустрії. Люди 
втрачають інтерес до купівлі 
журналів, газет, програм, 
адже усе тепер можна безко-
штовно знайти в Інтернеті. 
До цієї проблеми ставляться 
по-різному: хтось каже, що 
давно треба переходити до 
нових технологій, а інші на-
голошують на тому, що не всі 
спроможні та не кожен має 
бажання. 

 За даними сайту Pravda.
ua, Одеса входить п’ятірки 
міст, які найбільше читають. 
Але існує проблема неспро-
можності придбання преси 
людьми похилого віку, оскіль-
ки саме вони найбільше чита-
ють газети. За вирішення цієї 
проблеми взявся фонд «Жур-
налісти за демократію», який 
організував акцію «Купи газе-
ту пенсионеру» в місті Одеса. 
Ідею швидко підтримав кіоск 
«Горпресса». Їхня мережа до-
волі масштабна, знаходить-
ся ледь не на кожній зупинці. 
Акція тривала 6 днів: з 1 по 7 
березня. Людям, які купують 
товар у кіосу, пропонують 
придбати видання, яке пізніше 
продавець передасть пенсіоне-
ру. Це перша така акція.
 Швець Анна Генадіївна, 

мешканка Одеси, 61 рік каже: 
«Дуже важко прожити за ті 
гроші, що отримую. Як я можу 
читати газети, коли на хліб 
збираю. Про акцію не чула. 
Але правду кажу, мені було б 
соромно ось так підходити й 
просити дати газету. Я не хочу 
відчувати себе безнадійною, 
неспроможною. Можливо, 
якби нам пропонували — це 
було б набагато краще. Але й 
на цьому дякую. Приємно, що 
про нас думають і навіть ро-
блять щось».
            За результатами опиту-
вання людей похилого віку, які 
відповідали на питання «Чи 
купуєте ви газети?» з 45 опита-

них ствердно відповіли лише 
17 чоловік. Причиною такого 
низького показника стала не-
спроможність купівлі газет.  
             Можливо, стан преси по-
кращився б за умови знижен-
ня цін на видання або підви-
щення рівня зарплат і пенсій, 
а також якби держава виділяла 
додаткові кошти на розвиток. 
Всесвітня діджиталізація, Ін-
тернет-маркетинг, що в рази 
дешевший за пресу щодо ви-
трат і охоплення аудиторії, ви-
користання мобільного зв’яз-
ку, телефонного інтернету, 
відео, які швидко та зрозуміло 
передають інформацію. Але 
багато хто з читачів повер-
тається до читання газет, адже 
втомилися від віртуальності, 
яка робить тебе зомбі та наси-
чує сміттям зі Всесвітньої па-
вутини. 
 Преса має безліч пере-
ваг, які ніколи нічим немож-
ливо буде замінити. Неймовір-
но, але газети в усьому світі 
стають останнім ядром живої 
та якісної мови. Саме неспіш-

ність допомагає сьогодні газе-
там відновлювати свої позиції. 
Швидкість впливає на якість 
матеріалу. Новинний сайт 
може відмінно виконувати ін-
формаційну функцію, але без 
аналітики, оцінки подій, що 
відбулися, перевірки фактів 
інформація виглядає неповно-
цінною. Газета виграє не в опе-
ративності, а в якості. Про це 
говорять і цифри Всесвітньої 
газетної та новинної асоціа-
ції (WAN-IFRA), за якими 40 
% всього дорослого населен-
ня планети щодня читає саме 
газети. Друкована преса тим 
і відрізняється від Інтернету, 
що зазвичай перевіряє інфор-

мацію, яку публікує, а не за-
кидає читачів недостовір-
ною новиною. Інтернет 
безрозмірний, а людський 
мозок не може вмістити в 
себе таку кількість інфор-
маційного шуму. Всі газети 
й журнали, які спокусилися 
і швидко пішли в Інтернет, 
розчинилися серед інших 
таких ресурсів і більше не 
становлять інтересу для 

читача.  Люди, які 
думають, читають 
новини в газеті, а не 
в Інтернеті, тому що 
в Мережі неможли-
во сконцентрувати-
ся на читанні. По-
стійне мерехтіння 
різних «віконець» 
відволікає і заважає 
засвоєнню інфор-
мації. Інтернет вза-
галі відучує людину 
від читання. Люди-

на просто перестає думати і 
стрімко тупіє. А чим суспіль-
ство «тупіше», тим легше ним 
керувати. Саме тому еліта не 
«сидить» у своїх смартфонах.
 Отже, можна сказа-
ти лише те, що газета ніколи 
не зникне зі світу. Не завжди 
нове можна замінити старим. 
На кожну газету є свій читач, 
який має інші пріоритети та 
вбачає всі плюси в пресі. Про-
блема зменшення друку ви-
дань є, та її можна вирішити! 
 

Джога Вероніка
(Фото з інтернету)
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 Другий рік поспіль 
Одеса відзначає річницю 
області у форматі ярмарку. 

 В ярмарку «Скарби Оде-
щини» 26 районів презентува-
ли власні звичаї, покрасувалися 
в костюмах, презентували стра-
ви та товари власного вироб-
ництва. Гості мали можливість 
познайомитись й придбати 
сільськогосподарську продук-
цію від  кожного району. 
Понад 14 тисяч людей танцю-
вали, куштували та насолоджу-

вались колоритним святом біля 
будівлі обласної адміністрації 
на проспекті Шевченка. Ще 3 
дні тут скрізь були агітаційні 
палатки. А тепер облаштовані 
павільйони для 26 районі у ви-
гляді подвір’я української ро-
дини з особливим декором та 
«родзинкою» району.
           На «Ринковій площі» го-
сті мали змогу придбати сільсь-
когосподарську продукцію. Зо-
крема, виробники представлять 
для продажу овочі, фрукти, ков-

баси, сири, м’ясо, рибу, 
вино. В майстер-класах з 
приготування страв на-
ціональної кухні брали 
участь на локації "Корч-
ма". Відвідувачі куштва-
ли мамалигу, міліну та 
курбан, борщ і голубці. 
Площадки для ігор в хо-
кей, міні-зоопарк — все 
це не залишило гостей 
байдужими. Розваги 
були для всіх: діти біга-
ли з солодкою ватою, а  
дорослі могли спогляда-
ти за майстер-класами 
з виготовлення глиня-
ного посуду, розпису та 
соломоплетіння. Сав-
ранський район демон-

стрував свої віники, Кілійський 
- ковбасу, сири та інші молочні 
продукти. Балта побудувала бу-
динок з ковбаси і сала, Білго-
род-Дністровський пропонує 
дегустувати шабські вина. Дея-
кі наливали й давали пробувати 
безкоштовно.
На святкування завітав прези-
дент України Петро Порошен-
ко виступив з промою та поба-
жав місту  процвітання і стати 
лідером туристочної галузі у 
Східній Європі. Столиця гу-
мору багатонаціональна, тому 
на ярмарку лунали болгарсь-
кі, українські, молдаванські та 
одеські пісні. 
 «Было супер, ждем сле-
дующего года»,— коментує 

пані Людмила. Гості в захваті: 
«весь проспект цілий день пах-
не шашликами», «чудове свято» 
— відгукуються одесити. Хтось 
жартує кажучи: «Хочу выборы 
каждый квартал». 
 Одесити в цей день тан-
цювали, співали, грали, ласува-
ли та фотографувались бо по-
дивитись було на що. Показали 
всій країні як одесити вміють 
святкувати. Маємо надію таких 
подій буде багато, вони об’єд-
нують та показують цілісність 
та повагу один до одного, а най-
головніше неповторність нашо-
го народу.

Діхтяр Анастасія
Фото: Захарова Поліна

Одеський акапельний секстет DukeTi
  Колективом «Дюк-Тайм» 
сьогодні пишається вся Оде-
са, що цілком заслужено і ви-
правдано. Вони молоді, дуже 
талановиті і в міру амбітні. Ві-
домі не тільки в рідному місті, 
а й у всій Україні і за кордо-
ном. Група була створена в 
2004 році в Одесі в складі ше-
сти осіб. Хлопці виступають 
в стилі «a capella», а музичні 
інструменти імітують власни-
ми голосами. Співають тільки 
«наживо», не використовуючи 
фонограм. Кожного разу, ви-
ходячи на сцену, працюють з 
таким задоволенням і з такою 
віддачею, що заряджають лю-
дей неймовірною енергією. У 
листопаді 2015 в групу прий-
шов новий учасник: бітбоксер 
Дмитро Смаглюк, який нині є 
студентом нашого універси-
тету. Він же відповів на кіль-
ка запитань, пов'язаних з його 
творчістю.                  
 —Змінилось ваше 
життя з приходом фа-
натів, слухачів або про-
сто людей, які цікавлять-
ся вашою творчістю?                                                                                                            

—Якщо чесно, навіть за весь час 
перебування на проекті Х-Фак-
тор, відчувалася сильна під-
тримка з боку наших фанатів, за 
що ми їм дуже вдячні. Але осо-
бисто на моє життя це ніяк не 
вплинуло - я не став надто попу-
лярним серед дівчат або взагалі.                                                               
—Чи є у Вас гордість за себе, 
як студента університету 
ОНУ імені І.І Мечникова?                                                                                                                                       
—Наш університет вважається 
одним з кращих в Європі (ви-
правте мене, якщо я помиля-
юся). Звичайно, деякі момен-
ти можна було б підправити, 
але в основному якість освіти 
на рівні. Проте, сказати, що я 
прямо гордий - це «голосно». Я 
звичайний студент, такий же як 
і всі, і відповідно - ставлюся до 
університету досить спокійно.                                                                                                   
—Які плани на май-
бутнє у вашій групі?                                                                                             
—Поки що важко сказати. Твор-
чий процес - штука непередба-
чувана. Слідкуйте за новинами 
і точно нічого не пропустите.                                                                                                                                      
—Які у вас взаємини в ко-
лективі?                                                                          
—Взаємовідносини досить хо-

роші, дружні. Завжди нама-
гаємося жити і знайти ком-
проміс в складних ситуаціях. 
Дуже любимо пожартувати 
і від душі посміятися разом.                                                                                                          
—Який репертуар у вашої 
групи? 
—Репертуар різноманітний - 
від класичного року і до сучас-
ної попси. 
—В яких містах / країнах 
плануєте виступати?
—Поки плануємо невеликий 
тур по Україні. Про подальші 
плани поки інформації немає.                                                                                                                                           
-Які у вас хобі?
—У кожного по-різному. У 
багатьох з нас - спорт. Хтось 
дуже любить проводити час 
з сім’єю, ходити по закла-
дах Одеси, відвідувати літе-
ратурні вечори, і так далі.                                                                                                                                          
-Який вплив навчання на 
творчість?
—Чесно, навчання до творчості 
не має ніякого відношення. Ці 
два заняття не перетинаються                                                                                                                                    
—Що Ви можете сказа-
ти «по життю» підписни-
кам, друзям, знайомим?                                                                                                                                
—В першу чергу хочу побажати, 

щоб кожен прочитав це, зай-
мався тим, що любить найбіль-
ше. І, що не менш важливо - щоб 
це приносило гарний прибуток. 
Не узгоджуйтесь в повсякден-
ній рутині, яка вбиває всяке 
бажання росту і саморозвитку. 
Змінюйте зайнятість, знаходьте 
вихід, крутіться, тому що зараз 
ви думаєте, що у вас купа часу, 
але в дійсності - його немає ні 
в кого. Якщо вам не начхати на 
себе і своє життя - використо-
вуйте всілякі шанси і ідеї. Тер-
піть поразки, отримуйте відмо-
ви, але ні за що не здавайтеся, 
і одного разу ви прокинетеся 
щасливою, багатою і самодо-
статньою людиною.                                                                                   
 Секстет «Duke-Time» 
постійно розширює географію 
концертної діяльності, і на яких 
би майданчиках вони ні висту-
пали, з незвичайною теплотою і 
любов’ю приймається глядача-
ми! Всупереч усім труднощам 
цей колектив постійно вдоско-
налюється, зростає і радує оде-
ситів своїми успіхами!

Полянська Анастасія 
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Чи міг я колись подумати, що прийму дитину в сім‘ю?

Інтерв’ю

     Люди перестають сприймати 
усиновлення як щось далеке, 
захмарне і те, що не має відно-
шення до їхнього життя. Цією 
темою цікавляться, про це го-
ворять, пишуть, запитують.

    Звичайно, ще багато хто вва-
жає прийомних батьків героя-
ми, які зважилися на вихован-
ня чужої дитини. Але чи чужа 
вона? Або все-таки рідна? 
Чим відрізняється виховання 
прийомної дитини і рідної? 
Своєю історією про усинов-
лення хлопчика Матвія поді-
лилася Ольга Тунська з Вінни-
цької області.
     — Як Ви зважились на 
усиновлення? Можливо, 
була якась моральна підго-
товка?
     — Колись я почула фра-
зу, яка мені дуже сподобала-
ся: якщо людина хоч трошки 
серйозно задумалася про те, 
щоб прийняти дитину в сім’ю, 
то думка ця, рано чи пізно, 
стає матеріальною.
      Я люблю питати чоловіка 
трохи лукаво: «А чи думав ти 
колись, що ти будеш не просто 
чоловіком, батьком дітям, а 
людиною, яка усиновить дити-
ну?» І правда, ця думка, якщо 
задуматися, часом виводить це 
поняття з рівня буденного «ми 
усиновили», на рівень: «ого, чи 
міг я колись подумати, що я 
прийму дитину в сім’ю?»
   — Чому саме усиновлен-
ня? Чи ви завжди планува-
ли усиновити дитину?
     — Ми були впевнені, що че-
рез рік-півтора після весілля у 
нас з’явиться дитина, а потім 
ще дитина, а потім, може, ще 
дитина, але це ж вже дуже да-
лекі плани для молодят, прав-
да?
     Але проходив рік, два, три. 
Звичайно, було і лікування, і 
всі стадії прийняття, від що-
денних тестів до істерик, а по-
тім якось чекати набридло. І ми 
почали жити. Пережили низку 
втрат в родині, і, коли стали 
жити удвох остаточно, знай-
шли час поїхати в довгоочіку-
ваний Львів, потім були ще не-
великі поїздки по Україні, нам 
було досить комфортно вдвох, 

хоч жили і живемо ми досить 
скромно. Але дитини ми мати 
не могли.
    — Як Ваш чоловік відреа-
гував на цю ідею?
    — Чоловік відмовлявся, 
ніколи не любив довго гово-
рити на цю тему, йому здава-
лося, що це все дуже складно 
в плані бюрократії. Що ми не 
зможемо, не потягнемо, що всі 
діти в дитбудинках з величез-
ною кількістю діагнозів, і інші 
ні-ні. Я не тиснула, не наполя-
гала, намагалася відповідати 
на всі його питання, і ночами 
сиділа на профільних форумах 
і сайтах.
     Я людина, що захоплюєть-
ся, і, через якийсь місяць-два, 
вже хвацько розповідала чо-
ловікові, що не все так склад-
но, і можна хоча б спробувати. 
Таким чином наші розмови то 
затихали, то поновлювалися. 
Одного разу ми подивилися 
гучний тоді фільм «Блеф, або 
з Новим Роком» Ольги Си-
няєвої. Не буду перебільшу-
вати, але він став шоком, і тим 
самим безповоротним момен-
том. Коли дивилися - плакала і 
я, і чоловік, і ось, я думаю піс-
ля цього фільму, чоловік для 
себе вирішив все однозначно, 
що ми спробуємо.
     Умова у нього було тільки 
одна: ми усиновляємо немов-
ля. Ми молоді, бездітні, і, щоб 
стати справжніми батьками, 
потрібно прожити всі ета-
пи: від коліків, зубів і перших 
кроків. В той момент я засму-
тилася, тому що вже багато 
читала, і знала, що немовлята - 
це практично нереально. Тому 
що немовлят хочуть всі. Але, 
щоб не злякати, я була згодна 
на всі його вимоги.
   — Що було найстрашні-
шим в процесі усиновлен-
ня дитини?
    — Переступити поріг служ-
би у справах дітей. Ми живе-
мо в маленькому районному 
центрі, і ось цей крок: «Здра-
стуйте, ми хочемо усиновити 
дитину», мені здавалося, це те 
ж саме, що вийти з рупором на 
площу. Ми підтвердили своє 
бажання. Про це дізналися, 
назад дороги немає. Це було 
дуже страшно, дуже. Навіть 
потім, в суді, при першій зу-

стрічі, так страшно не було.
     Після розмови зі співробіт-
ником служби ми отримали 
стандартний набір вимог, по-
трібні бланки, і почали збір до-
кументів. Це був такий період 
неофітства і наснаги, що за 
7 або 8 робочих днів ми все 
зібрали, і увірвалися з доку-
ментами знову в цей кабінет. 
Думаю, наше завзяття кожен 
раз до сих пір трохи лякає не-
спішних працівників служби, 
а, можливо, вони і звикли вже.
     — Тобто, проблеми закін-
чились тоді, коли Ви зібра-
ли необхідні документи?
     — Звичайно ні. Через 2 або 
3 тижні ми отримали на руки 
свій висновок, що ми можемо 
і готові бути усиновлювачами. 
Почули стандартне: «Дітей не-
має, чекайте. Ми зателефонує-
мо»... Але як чекайте? Ми ось 
вони, вже готові, ми пройшли 

всі кола медичного пекла, черг 
і пробігли марафон за потріб-
ними печатками. Яке тут че-
кайте?
Ми почали їздити по найближ-
чих областях, але там стандар-
тне: «Дітей немає, чекайте. У 
нас свої черги». Їздити далеко 
у нас не було фінансової мож-
ливості, потім запал вщух, бо 
було відчуття, що ми б’ємося в 
скляні двері. І ми вирішили че-
кати. Термін дії документів - 1 
рік, час є.
   — Якою була перша зу-
стріч з майбутнім сином?
     —30 вересня, в Міжнарод-
ний день усиновлення, ми 
вирішили зателефонувати на-
шій співробітниці служби, 
привітати, ну і скористатися 
приводом запитати, чи не з’я-
вилися якісь діти на горизонті.

І тут абсолютно несподівано: 
«Є хлопчик, 2.5 місяці, з про-
блемами по здоров’ю, будете 
знайомитися?». 2.5 місяці! Це 
ж те, про що мріяв чоловік, а 
нам все говорили, що це нере-
ально. Ми в ейфорії вирішили 
поїхати подивитися на малю-
ка, а там вже почитаємо про 
діагнози і дізнаємося все.
    Приїхали ми до будинку 
маляти, винесли нам дитину. 
Пам’ятаю, що мені було нія-
ково і соромно плакати і цілу-
вати його в присутності такої 
кількості незнайомих людей, 
пам’ятаю, що він хрипів і важ-
ко дихав, пам’ятаю, що він 
дуже неприємно пахнув са-
мотністю і нелюбов’ю. Ось цей 
запах я сильно запам’ятала, і 
через 2,5 роки, повертаючись в 
цей будинок малятка, я момен-
тально його вловила і пізнала.
     Отямилася я, коли лікар 

запитав, чи буде-
мо ми дізнавати-
ся про діагнози. 
Які можуть бути 
діагнози ЗАРАЗ? 
Покажіть, що під-
писувати?
     Ми без слів з чо-
ловіком вирішили, 
що це наша дити-
на, нікого іншого 
чекати або шукати 
ми не будемо. І що 
всі його діагнози, 
про які ми ще на-
віть не чули, ми за-

бираємо разом з ним.
     — Невже ви не боялися 
діагнозів, які могли бути у 
сина? 
     — Насправді, збираючи до-
кументи, ми, звичайно, серй-
озно поговорили з чоловіком. 
Ми живемо в невеликому селі, 
до обласного центру нам 120 
км. І, обговорюючи здоров’я 
майбутньої дитини, ми відразу 
визначили для себе які діагно-
зи ми просто не потягнемо 
фінансово настільки далеко 
від «цивілізації». Те ж саме 
стосувалося ВІЛ-хворих дітей. 
У селі неймовірно важко збе-
регти таємницю, а дізнавшись, 
що дитина «плюсик», їй би це 
загрожувало вічної ізоляцією. 
Але, сидячи в кабінеті голов-
лікаря, у нас була рішучість пе-
ревернути гори заради Матвія. 



Малюка звали Матвій, нам 
сподобалося ім’я, і ми виріши-
ли його не змінювати.
У медкарті Матвія було якась 
дика кількість різних дрібних 
і великих діагнозів. Про деякі 
ми не знали абсолютно нічого, 
деякі були страшними і, зви-
чайно ж, вимагали повторного 
огляду.
     Забігаючи вперед скажу, 
що 90% діагнозів, як і пишуть 
досвідчені мами-усиновителі, 
знялися в найближчим часом 
сімейного життя. Деякі не те 
що знялися, вони навіть не 
підтвердилися! Хто і як їх ма-
лював - залишається загадкою.
   — Ваше усиновлення за-
лишиться таємницею?
   — По-перше, так, скажу чес-
но, мені подобається говорити 
про це, подобається пояснюва-
ти і доводити, що ми не люди 

з іншої планети, ми такі ж, і 
нічим не відрізняємося. Але в 
той же час, хочеться розпові-
сти, наскільки серйозний це 
вчинок, і наскільки важливо 
розуміти, що дитина, в будь-я-
кому випадку, травмована. 
Коли він старший, дорослі-
ший, у нього є своя історія - це 
ще важче все виправити і віді-
гріти. По-друге, це перша, але 
не остання наша усиновлена 
дитина. Ми хочемо, щоб в на-
шій родині процес усиновлен-
ня і прийняття дитини в сім’ю 
не був табуйованою темою, 
щоб про це спокійно і відкри-
то говорили і ми, і діти. По-
третє, ми живемо в селі. Яка 
може бути таємниця?
    — Усиновлення дитини це 
морально важко. Це вагон 
рішучості і терпіння. Мож-
ливо ви маєте хоч якісь по-

ради для тих, хто цікавить-
ся питанням прийняття 
дитини в сім‘ю?
    — Тим, хто цікавиться пи-
танням прийняття дитини в 
сім’ю, хочу порадити одне з 
головних - пройти курси, так 
звану школу прийомних бать-
ків. Завдяки цим тренінгам ви 
остаточно зрозумієте потріб-
но воно вам чи ні, зможете чи 
ні, отримаєте величезний ба-
гаж знань і способів реакції в 
різних ситуаціях.
     Ми на власному досвіді вже 
відчули, що все це потрібно 
тільки ТОБІ. Решта виконують 
свою роботу, і для них ця ро-
бота - статистика. А для тебе - 
це твоє життя і вже ТВОЯ ди-
тина, за яку хочеться битися 
до останнього.
     Ну і трошки вина і/або за
спокійливих, по ситуації.

 

Каретна Зоя
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Творчий вечір Юрія Іздрика в аналоговому 

 Юрій Романович Іздрик 
живе й працює в Калуші, є ав-
тором повісті «Острів КРК», а 
також поетичних збірок   «  Ка-
лендар Любові »,«  Папіроси  », 
«Ліниві і ніжні».   Справжнім 
злетом у літературній творчості 
Юрка Іздрика став роман «Воц-
цек» (1998), у якому автор роз-
крив своє обдарування. Також 
письменник добре знаний і як 
представник «станіславського 
феномену», своєрідного мис-
тецького угрупування літера-
торів Івано-Франківської об-
ласті, творці якого найповніше 
втілили український варіант по-
стмодернізму у своїй творчості.
 Як слухачі творчості ав-
тора, запевняємо, що глядацька 
аудиторія, яка складала близько 
60 осіб, не залишилася байду-
жою. За словами самого Юрія, 
більшість його шанувальників   
—   “фрустровані жінки 35-ти 
років”, але цього разу більшу ча-
стину слухачів складала молодь 
обох статей. More Music Club, 
що нещодавно змінив своє міс-
церозташування, знаходиться 

в підвальному приміщенні за 
адресою Пушкінська, 75. У до-
статньо великому приміщенні у 
напівтемряві розташовано деся-
ток великих столів із стільцями, 
в глибині кімнати   — невеличка 
сцена із музичним приладдям, є 
барна стійка, де можна придба-
ти напої. Взагалі, атмосфера за-
кладу цілком відповідала харак-
теру виконавця того вечора.
 Виступ Юрія Іздрика 
складався із трьох частин: спо-
чатку виступили молоді одеські 
україномовні поети Станіслав 
Безмежний, Дмитро Журавель 
та Андрій Хаєцький, які впро-
довж півгодини читали власні 
твори. Хлопці обрали найкращі 
свої вірші, тематика яких сто-
сувалась кохання та життєво-
го вибору. У залі були присутні 
їхні друзі, які гучними оплеска-
ми підтримувала читців. Інші 
глядачі також аплодували та ви-
крикували схвальні коментарі. 
Стас Безмежний — переможець 
одеського поетичного конкурсу 
“Блок” 20014-го року, а Дмитро 
Журавель  ,   до речі, випускник 
нашого факультету. Слухачам 
також запам’яталося читання 
віршів самого Іздрика Андрієм 
Хаєцьким. Після виступу хлоп-
ців відбувся “поетичний стен-
дап” самого Юрія, під час якого 
митець декламував власні вірші 
та розказав дещо із своєї біо-
графії, третя ж частина склада-
лася власне з виконання віршів 
Юрія Андруховича, його колеги 
та товариша.
 З’явившись на сцені піс-

ля виступу молодих поетів, 
Юрій зазначив, що пишаєть-
ся сучасною молоддю та радий 
познайомитися з їхньою твор-
чістю. Автор подякував слуха-
чам та друзям за їх присутність, 
зазначивши, що Одеса є одним 
із його улюблених міст, окрім 
Львова та рідного Калуша, де 
немає “понтів”, точніше, навіть 
вони тут класні. “ А ще тут є 
море!”  —  із задоволенням зазна-
чає Ю. Іздрик. У відповідь на 
питання чому він почав писати 
вірші, хоча впродовж багатьох 
років займався власним жур-
нальним виданням “Четвер” та 
написанням прозаїчних творів, 
поет сказав: «Люди взагалі пи-
шуть спочатку прозу, а потім 
вірші. Їм треба “виписатися”, а 
починають вони писати, коли 
молоді та закохані. Я почав пи-
сати вірші в 50 років, коли зако-
хався, ніби у 14, хоча в 14 ти ду-
маєш, що це на все 
життя, та це не дуже 
весело».
 На відміну 
від гумористично-
го настрою другої 
частини, у третій 
автор став мелан-
холійним виконав-
цем хіп-хопу, який 
створив атмосферу 
релаксу під елек-
тронний бит. Гля-
дачі залишали More Music Club 
із посмішками, заряджені трьох-
годинною програмою. За слова-
ми Стаса Безмежного: «Іздрик   
— це людина, яка живе тим, що 

створює та відчуває неймовір-
ний кайф. Він сам називає деякі 
свої твори “віршиками”  . Д  уже 
небагато поетів ще зможе зі сце-
ни сказати щось схоже. Власне, 
я сам дуже вдячний можливості 
читати на одній сцені із паном 
Іздриком. Мене запросили ор-
ганізатори, мої знайомі”.
      Людмила Павлівна, подру-
га поета, “городская сумасшед-
шая” за його власними словами, 
зазначила: «Юра — це людина, 
яка пише про те, що відчуває. 
До речі, у видавництві Старого 
Лева у травні вийде нова збірка 
його ліричних поезій». Студент-
ки Політехнічного університе-
ту Наталя Погребняк на Тетяна 
Симохіна додали: «Його твор-
чість нестандартна й зовсім не 
ідеальна, але як на нас, природ-
ня”.
 

Сподіваємося, що пан 
Іздрик ще не раз завітає до Оде-
си та порадує своїм віршами.

Лопатюк Дар'я

 Восьмого березня у 
творчому просторі More Music 
Club відбувся творчий вечір 
відомого українського поета, 
письменника та публіциста 
Юрія Іздрика. Митець пред-
ставив публіці власні вірші та 
поділився віршами свого коле-
ги Юрія Андруховича із циклу 
“Індія”, які були прочитані Ю. 
Іздриком як мантра в аналого-
вому звучанні.
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 До дня народження ве-
ликої письменниці Лариси 
Петрівни Косач-Квітки 25 лю-
того вийшов тизер до майбут-
нього байопіку "Леся Українка. 
Узлісся"

 На початку лютого 
стартувала акція на станції м 
Тараса Шевченка в Києві від-
крилася  виставка художника 
Олександра Грехова "Кванто-
вий стрибок Шевченка", яка 
показує постать українського 
поета в образі відомих кіно-
героїв та історичних поста-
тей.
 Серед кіногероїв, в 
яких перевтілили Кобзаря - 
пірат Джек Горобець, магістр 
Йода, Вільям Воллес з фільму 
"Хоробре серце", Термінатор 
та інші. Виставку організу-
вали Національний музей 
Шевченка та Київський ме-

трополітен. Був тур містами, 
а поміж захоплених вистав-
кою, були і ті хто негативно 
відгукнулись та навіть погро-
жували художникам. 
 Мета виставки — по-
пуляризувати Шевченка, але 
не все суспільство сприймає 
адекватно такі речі. Тому 
Міністерство культури пла-
нує зняти фільм про Франка 
та Шевченка. До дня народ-
ження великої поетеси 25 
лютого на екран вийшов ти-
зер до майбутнього байопіку 
присвяченому Лесі Українці. 
В якому образі вона постане 
перед нами можемо тільки 
здогадуватись, режисери та 
продюсери обіцяють показа-
ти іншу Лесю й детально по-
казати її нелегкий шлях.

 «Ми всі звикли до пор-
трета на шкільній стіні та 
сухих фактів, які викладали 
нам вчителі літератури», — 
говорять продюсери Марія 
Москаленко та Юлія Сіньке-
вич. У фільмі вони задумали 
показати некласичний образ 
Лесі Українки, більш живою, 
сучасною… Маємо надію по-
бачити цікаві повороти її долі 
в деталях. Цікаво чи буде зга-
дано в фільмі, щось про не-
традиційну орієнтацію Лесі.   
Як відомо скандальна дисер-
тація українського науковця 
та професора Віри Агієєвої 
викликала бурю емоцій. В ній 
авторка твердить про зв’язок 
Лесі Українки з українською 
письменницею Ольгою Ко-
билянською. Такий жанр як 
байопік дуже популярний в 
Голівуді, ми називаємо це біо-
графічним фільмом. На від-
міну від «стрічки, заснованої 

на реальній події» або «істо-
ричних фільмів», фільм-біо-
графія всебічно передає жит-
тєпис особистості або хоча 
б роки, які зіграли найваж-
ливішу роль у житті людини, 
про котру йдеться у фільм. 
Прикладом є усіма обожню-
ваний американо-британсь-
кий біографічний фільм 2018 
року про гурт «Queen», що 
розповідає про співака Фред-
ді Мерк'юрі. В Україні цей 
жанр не так поширений, але 
набирає обертів. В короткому 
ролику на дві хвилини пока-
зано один із найскладніших 
періодів життя Лесі, а саме і 
останні дні життя коханого 
Сергія Мержинського. Саме 
тоді вона написала одну із 
своїх поем «Одержима». Го-

ловну роль зіграла українсь-
ка акторка Дар’я Полуніна. 
Як заявляє режисер байопіка 
Нана Джанелідзе в фільмі буде 
показано життя Лесі Украін-
ки від дитинства до останніх 

днів життя. Дослідники ка-
жуть, що саме ці подіі стали 

переломними й дали їй 
новий поштовх у твор-
чості, що згодом принес-
ло їй світове визнання. 
Нана Джанелідзе є відо-
мою грузинською режи-
серкою та сценаристкою. 
Вона є співавтором сце-
нарію до культової кар-
тини Тенгіза Абуладзе 
«Каяття». «Раніше з осо-
бистістю Лесі Українки я 
була знайома настільки 
ж, наскільки всі грузини 
– знала, що вона жила у 

нас, що вона померла в Су-
рамі, що була революціонер-
кою. Був такий собі застиглий 
портрет на шкільних стінах; 
є ще дуже хороша скульпту-
ра Тамари Абакелія. Знала, 
що вона хворіла на туберку-
льоз – ось такі, дуже загаль-
ні, дані…   коли ми знімали 
останню сцену фільму «По-
каяння», де жінки йдуть до 
храму і лунає фраза «Навіщо 
дорога, якщо вона не приво-
дить до храму?», це була саме 
вулиця Лесі Українки. Ось та-
кий дивний, несподіваний і 
смішний збіг», — розповідає 
режисерка нового проекту 
в інтерв’ю на порталі «Теле-
критики». У мережі почали 
обговорювати свої враження 
від тизеру. Його зняли за під-

тримки Українського куль-
турного фонду.
 Поки що можна про-
слідкувати тільки враження 
та захоплення від 2-х хвилин-
ної мовчазної картини. Відгу-

ки загалом такі: «аж мурахи 
побігли», «виглядає шикар-
но», «атмосферно, змістовно, 
красиво», «уривок без слів, 
а скільки пережито емоцій», 
«неймовірно гарно».
Зйомки фільму ще не поча-
лися, але любителі творчості 
Лесі Українки захоплені й че-
кають на вихід фільму, дата 
виходу якого ще не відома, 
в мережі гуляє припущення, 
що на екран фільм вийде в 
2020 році. Обнадіяли тепер 
головне щоб не розчарували. 
Не часто зараз зустрінеш на 
телебаченні біографічні до-
кументальні фільми, але всі 
ми знаємо, що формування 
історичної пам’яті є важли-
вою складовою національ-
ної свідомості. Маємо надію, 
що кіно про Лесю Українку 
задасть початок кінемато-
графічним шедеврам присвя-
ченим всіма обожнюваним 
постатям. Кількість постатей, 
які стали культовими і чиї 
життєві шляхи заслуговують 
уваги глядачів.

Діхтяр Анастасія
(фото з інтернету)
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“Що важливо” (про кохання, секс, смерть та політику)

частини картин і відеоробіт.
Художники Станіслав Туріна 
і Катерина Лібкінд за допом-
огою проекту TOUCHDOWN 
21 кілька місяців працювали 
та спілкувалися з людьми з 
синдромом Дауна, щоб дізна-
тися, що їх насправді турбує. 
Серед основних тем експо-
зиції: кохання, секс, смерть, 
політика. Тому, крім арт-об'єк-
тів ми маємо змогу ознайоми-
тись із думкою і почуттями 
цих унікальних людей. Вистав-
ка розподілена на кімнати, та 
кожна з них має свою темати-
ку   — відповіді на цікаві для 
інших питання. «Мені не до 
жартів, це серйозно»; «Смерть   
— це важлива тема, крім того, 
я вважаю важливою ще одну 
тему   — біль». Так, на одній зі 
стін порушується тема сексу   
— «Щодо кохання то тут все 
погано   — з таким обличчям 
та таким синдромом мене не 
покохають». Ця виставка не 
схожа на все те, що ви могли 
бачити раніше. Нехай не іде-
альні, але глибокі та чесні кар-
тини. Вони відкривають гляда-

чу зовсім інший світ: можливо 
бурхливий, захоплюючий чи 
лякаючий —   але це реальний 
світ людей з синдромом Дауну.
У день відкриття була прове-
дена серія культурних заходів, 
серед яких кураторські
тури по виставці, та сценічний 
перформанс TOUCHDOWN 
21 mini. Цей захід став
частиною проекту «інклюзії в 
культурі», розпочатий Goethe-
Institut в Україні за
фінансової підтримки Міні-

стерства закордонних справ 
Федеративної Республіки
Німеччини. Партнерами про-
екту в Одесі також були: Impact 
Hub Odessa, Всеукраїнська
благодійна організація «Даун 
Синдром», та Одеська бла-
годійна організація «Сонячні
діти». (  https://www.facebook.
c o m / m u s e u m .
of.odessa.modern.
art/ ) Вхід на 
виставку і всі за-
ходи безкоштовні. 
Художня виставка 
про та за участю 
людей з синдро-
мом Дауна в одесь-
кому музеї сучас-
ного мистецтва 
буде діяти до 31 
березня.
 Також 21 бе-
резня в Impact Hub 
Одеса відбувся кі-
нопоказ фільмів 
про життя людей 
з додатковою хро-
мосомою. Зокре-
ма, стрічка-пере-
можець багатьох 
к іно ф е с тив а л ів 
про кохання і боротьбу людей 
з синдромом Дауна «Дорослі» 

від режисера Майте Альберда.
Одесити також побачать 
«Familiye», Кублая Сарікаща і 
Седат Киртан, чорно-білу
гангстерську стрічку створену 
у Берліні, у якій хлопець з син-
дромом Дауна є частиною
банди. (http://msio.com.ua/en/
museum ) 

 Захарова Поліна

 6 березня в Одеському 
музеї сучасного мистецтва 
відкрилася художня виставка
присвячена інклюзії людей з 
синдромом Дауна
 
 Синдром Дауна   — це 
особливий набір хромосом, на 
одну більше ніж у всіх інших
людей. Ця додаткова хромосо-
ма і визначає «дитяче» мислен-
ня і меншу тривалість життя.
Довгий час в Україні сама згад-
ка синдрому була табу, хоча 
таких людей в нашій країні не
менше, ніж в інших. На щастя, 
в сучасному суспільстві вже 
діє інклюзивна освіта, нарешті
людей з синдромом Дауна со-
ціалізують а не ховають від по-
глядів оточуючих.
 Проект інклюзії створе-
ний, щоб розповісти: вони такі 
ж люди, вони мають
прагнення, потреби та мрії, як 
у всіх інших, можуть працюва-
ти, отримувати освіту,
створювати сім’ї. Саме ця 
історія життя розгортається 
перед нами на виставці.

Кураторами проекту Лізаве-
тою Герман і Марією Ланько 
були відібрані більше ніж 40
робіт, створених українськи-
ми та німецькими художника-
ми. У музеї є сонце-килимок на 
всю стіну, скелет в картонній 
труні, захоплюючі різноманіт-
тям фарб картини, дивовижні
фотопортрети і нібито момент 
щасливого сімейного життя, 
що зшитий з клаптиків.
Люди з синдромом Дауна 
виступили не тільки ідейними 
композиторами а й авторами
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