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СЛОВО РЕДАКТОРА

Травень!
Інколи холодний, 

інколи спекотний, 
але ж травень. Пахне 
літніми вечорами, які 
так і хочеться прово-
дити…хоч якось про-
водити, а не сидіти 
за підготовкою до 
екзаменів вдома. 

С е с і я , д р у з і . 
Приймаємо подя-
ки за нагадування та 
бажаємо успіхів. 

А поки всі мріють 
про відпочинок, наша 
редакція працює. Про-
дуктивно працює. 
Впевнитися в цьому 
можна, зазирнувши 
на наші шпаль-
ти. Вас очікує 
багато чого 
цікавого , 
тому не  

гаючи часу, пропоную чи-
тати. Прочитайте, на-
приклад, про кібербулінг 
або про свято вишиванок. 
Поміркуйте  разом з нами, 
чи повинні ми виконува-
ти свою гендерну роль. 
Дізнайтеся, що цікавого 
було на виставці про руй-
нування стереотипів і 
фемінізму. Все це, і ба-
гато чого іншого, в 
новому номері га-
зети Read.me.  



2 Read.me №12 травень 2019

W i d e M i n d

        З приходом тепла і пожвавленням 
природи приходять і її шкідливі дітища. 
Ті, що дзижчать, повзають, літають, а 
ще ті, що ростуть — всі вони шкодять 
людям, тваринам та іншим рослинам. 
Про боротьбу з найбільш поширени-
ми в одеській області карантинними 
об’єктами нам розповіла Дорофєєва Гали-
на Валентинівна — завідуюча СФК Чор-
номорського рибного порту, управління 
фітосанітарної безпеки і контролю в 
сфері насінництва та розсадництва в 
одеській області.

Про організацію
Сектор фітосанітарного контролю №4 
знаходиться в с. Бурлача Балка на вул. 
Центральній. У даного сектора є статус 
міжнародного пропуску, через нього про-
ходять товари з країн ЄС, Британії, Франції, 
Індії, Китаю, Туреччини тощо. Дана 
організація займається охороною земель 
від шкідливих організмів, що передбачає 
вивчення їх локалізації та подальше вини-
щення шкідників.
Таким чином, кожен день фахівці секто-
ра №4 стежать за тим, щоб ні в Україні, 
ні в будь-якій іншій країні не спалахнуло 
вогнище істот, які можуть загрожува-
ти здоров’ю рослин, тварин і людей. Ця 
боротьба вимагає багатьох навичок: як 
мінімум необхідно бути непоганим такти-
ком для розробки планів боротьби з цими 
загрозами.

Основні загрози та боротьба з ними
У одеської області три біди:
1. Капровий жук. Він же Trogoderma 
granarium — карантинний об’єкт, що 
ушкоджує зерно, пшеницю, ячмінь, овес, 
рис, боби і ряд інших культур. Після 
«бенкетів» маленьких, але таких шкідливих 
створінь залишається порошкоподібна 
маса, непридатна для споживання через 
токсичність. Личинки ж капрового жука 
з’їдають серце будь-якої рослини. Якщо 
спробувати зробити масло з рослин, що 
пошкоджені цим жуком, воно буде мати 
неприємний смак і високу кислотність.
«Тільки-но температура досягає 15 
градусів Цельсія, ми відразу переходимо до 
дослідження [складських приміщень], — 
розповідає Галина про боротьбу з жуком, 
— і санітарна служба починає проводити 
карантинний захід. Саме у нас складських 
приміщень порядком 24 тисяч метрів ква-
дратних, і склади обстежуються спочатку 
візуальним методом, коли інспектори ви-
являють видимі ознаки ушкоджень. Перш 
за все, це або точки — виїдені отвори, або 

лялечки».
Після візуального обстеження та вивчення 
«противника» починається наступ: ство-
рюються спеціальні приманки зі смажени-
ми горішками і насінням, на які збігаються 
шкідники. Після цього встановлюються 
пастки з феромонними капсулами. Далі — 
хімічна обробка.
Мінус одна загроза.
2. Середземноморська плодова муха. Вона 
ж Ceratitis capitata wied з Марокко, охоча 
скуштувати апельсини, лимони, грейпфру-
ти, хурму, авокадо, інжир, манго, фініки та 
інші екзотичні смаколики. Ця муха шко-
дить приблизно двом сотням видів рослин, 
від уже згаданої екзотики до груш, яблук і 
баклажанів.
При огляді продуктів, що нею пошкоджені, 
здається, що фрукти та овочі виглядають 
здоровими. Якщо ж натиснути на з’їдений 
мухою продукт, він продавиться, а якщо 
розрізати плід, то всередині можна вияви-
ти кладку личинок. Зазвичай цей шкідник 
втручається у стиглі плоди.
У більшості випадків середземноморська 
плодова муха приїжджає в Україну з Ту-
реччини, Єгипту, Пакистану та Італії. Саме 
в одеському регіоні її вогнище поширилося 
на 2 гектари. Позбавляються від мухи так 
само, як і від капрових жуків: з виявленням 
зараження починають робити пастки, потім 
застосовують інсектициди.
3. Амброзія. Вона ж Ambrósia — бур’ян, 
що виснажує землю і заважає проростати 
посівам. Крім цього може бути загрозою для 
травоїдних тварин. Наприклад, якщо коро-
ва з’їдає амброзію, у неї потім гірчить моло-
ко. Це не завдає критичної шкоди здоров’ю 
тварини, але і не дає нічого хорошого.
Найбільше бур’ян розквітає у другій декаді 
серпня, його буйство триває до середини ве-
ресня, провокуючи потужні алергії. Таким 
чином, амброзія становить небезпеку і для 
людей.
Щоб убезпечити населення від цього 
шкідника, фітосанітарні служби або 
скошують бур’ян, або згодовують його 
амброзієвому листоїду — маленькому 
жучку, який може за сезон поглинути гектар 
амброзії.

Інспектор, оглядаючи вантажний транс-
порт, повинен перевірити, що продукт, який 
ввозять чи вивозять, візуально чистий: ніде 
нічого не виповзає, не літає. Не менш важли-
во, чи чисті палети і чи пройшли вони термо-
сушку для безпечного перевезення продук-
ту. Оцінюється стан самої машини, чи вона 
чиста і придатна до доставки вантажу. Якщо 

є підозра на зараження, плоди вилучають-
ся і відправляються на вивчення в одеську 
зональну фітосанітарну лабораторію.

Просвітницька діяльність
Капровий жук, середземноморська плодова 
муха і амброзія є, звичайно, не єдиними ка-
рантинними шкідниками. У цьому списку 
також картопляна міль, колючий паслін і 
багато інших, не кажучи вже про збудників 
хвороб рослин. Поширеність карантинних 
об’єктів особливо висока на територіях сіл, 
і для того, щоб знати, як з ними боротися, 
фахівці з сектора №4 періодично прово-
дять лекції в освітніх установах. Зокрема, 
за перший квартал 2019 року б у в 
прочитано 4 лекції з метою по- п у л я -
ризувати знання про небезпеки найбільш 
поширених шкідників і про те, як від них 
позбутися. Також лекції систематично про-
ходять в суспільстві чорноморського риб-
ного порту.

Міжнародна співпраця
Україна є членом організації ЄОЗР — 
це Європейсько-Середземноморська 
організація з захисту рослин (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization). 
Україна слідує її стандартам якості і має 
право видавати сертифікати, які свідчать 
про належне проходження фітосанітарного 
контролю та безпеки товарів, що ввозяться 
або вивозяться: тобто, нічого не заражено і 
може бути використано. 
Що буде, якщо цього не робити? 
Ігнорування правил і погана якість огля-
ду загрожує занесенням як на свої, так і на 
чужі території шкідливих організмів, що 
можуть безпосередньо викликати пробле-
ми у людей, від алергії до смерті посівів.

«Я в дитинстві хотіла бути лікарем, — 
розповіла Галина. — Мріяла поступити в 
медичний. Але потім я вирішила для себе, 
що бути фітосанітаром — це те ж саме, 
що бути лікарем, тільки для рослин. Як і 
професія лікаря, робота фіто санітара є 
благородною справою, яка дає величезну 
користь людям і оберігає наш світ і наше 
суспільство від шкідливих організмів.

Вони маленькі, але у великій кількості 
можуть завдати колосальної шкоди», — 
підкреслює завідувачка сектора №4. Так 
що ці маленькі перемоги фітосанітарів 
над крихітними шкідниками запобігають 
величезні проблеми.

Анастасія Голубєва

            Доктори для рослин 
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    Кібербуллінг — негативний мораль-
ний вплив на людину через соціальні 
мережі та інтернет, який може при-
звести до емоційних проблем.

        З того моменту як в наше життя 
швидко і впевнено увійшли гаджети, а 
разом з тим і соціальні мережі, уник-
нути конфліктів під тиском онлайн-
суспільства стає все складніше. Страж-
дають від цього здебільшого діти, а 
дорослі в свою чергу не усвідомлюють 
всього масштабу цієї проблеми, адже 
саме ці конфлікти з дитинства можуть 
призвести до серйозних психологічних 
проблем в дорослому віці, невпевненості 
в собі або навіть самогубства. Основна 
проблема в тому, що діти найчастіше 
приховують все в собі, намагаючись 
впоратись з ситуацією самостійно, як 
висновок замкнутість, депресія та низь-
ка самооцінка. 

Цей вид буллінгу легко може перейти з 
соціальних мереж в реальне життя, тому 
в цей момент найважливішим є своєчасно  
відреагувати .
Насправді, в наш час позбутися онлайн-
ворогів, як і знайти друзів - справа до-
сить легка, адже інтернет дозволяє ре-
гулярно переглядати свої списки друзів 
або підписників та позбавлятися тих, хто  
дратує шляхом блокування. Крім того, 
слід ігнорувати тих, з ким складно знай-
ти спільну мову та тих, хто намагається 
викликати  агрессію. І звісно ж, потрібно 
пам’ятати, що реальне спілкування, 
реальні стосунки та реальні люди поруч - 
найголовніше в нашому житті.

Дар’я  Кохон 
Фото з інтернету

Кібербуллінг: те, на що слід звернути увагу

        Чи часто ви чуєте побідні фра-
зи «Ти-ж дівчинка!», «Тобто не вмієш 
готувати?», «Як це можна не люби-
ти дітей?! Ти-ж майбутня мати», 
«Дерешся як дівчинка», «Витри сльо-
зи, ти хлопчик», «Хлопчики не пла-
чуть..» Та багато-багато інших. А 
вас у дитинстві в який колір одяга-
ли? Блакитний чи рожевий? Подібні 
ситуації гендерно виховують вас, 
вчать як ви «повинні» поводити себе 
у соціумі. Так повинні чи не повинні?

  Слово «гендер» являє відчуження 
соціальних значень «мужності» та 
«жіночності» від біологічних статевих 
відмінностей.  Тобто суто біологічними 
особливостями можна визначити стать 
дитини, а вже далі йде в процесі вихо-
вання та соціалізації формується ген-
дерна ідентичність. Бути чоловіком 
чи жінкою позначає не мати певні 
анатомічні особливості, а відповідати 
зовнішності, манерам, поведінкою, 
звичкам, очікуванням, яка наказа-
на в гендерній ролі. Вона сформована 
на стереотипах: це суто «мужнє», а це 
«жіноче». 
За останні десятки років суспільство 
звернуло увагу на гендер. Напри-
клад, гендерна рівність є основою ба-
гатьох міжнародних та національних 
документів. Вона позначає, що людина 

в незалежності від своєї ідентифікації 
має рівні права та можливості. 
Гендерна політика в Україні взяла 
свій початок в 1980 році з ратифікації 
«Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок». З 
того моменту почалось напрацювання 
нормативно-правової бази щодо регулю-
вання цієї політики. 
Надалі у 2000 році почався процес на-
дання міжнародному документу «Цілі 
розвитку тисячоліття ООН» юридичну 
силу, в яких прописано, що їх потрібно 
виконати до 2015 року. Серед усіх цілей 
був пункт щодо «забезпечення гендерної 
рівності». 
В 2018 році Кабінет міністрів затвердив 
Державну соціальну програму забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 року.
Попри всі закони як в українському, так і 
в міжнародному праві на практиці жінки, 
чоловіки та представники інших гендерів 
стискаються з реальністю: консерватив-
ним та стереотипним сприйняттям. Че-
рез таке це люди не отримують повною 
мірою тих прав, які прописані у всіх зга-
даних документах. Тому гендерні про-
блеми були, є та й залишаються донині. 
З самого дитинства хлопчик чи дівчинка 
вже знають свою стать: грають в доньки-
матері, війни із пістолетиками, форму-
ють прототип сім’ї, в тому-ж дитсадку 

чи граються різними типами іграшок. 
Дітки беруть приклад зі своїх батьків, 
переймають їх манери поведінки та в 
подальшому майбутньому передають їх 
своїм нащадкам. Саме тому в суспільстві 
існує така кількість стереотипів та 
жартів на рівні «місце жінки на кухні» та 
«ти-ж мужик, чого не йдеш вбивати ма-
монта?!». Як кажуть: «Звучить смішно, а 
ситуація страшна». 
Батьки купують дитині солдатиків чи ля-
льок, вчать її грати в футбол чи на танці; 
тим самим вони заохочують потрібну 
для загальноприйнятих норм та пра-
вил поведінку. Але що буде, якщо хлоп-
чик бути грати із плюшевою іграшкою, 
а дівчинка носити блакитний одяг? Чи 
перший буде готувати на дитячий пліті, 
а дівчинка грати в шахи? Що якщо жінці 
не потрібно мати косу до п’ят, а чоловіку 
завеликі м’язи? 
В сучасності дуже змінились правила 
життя, тепер в незалежності від гендеру, 
кольору шкіри, сексуальних вподобань 
людина може досягнути чого захоче. Ось 
тільки ціною випробувань стереотипа-
ми, образами та непорозуміннями. Але 
це не варте того, аби бути собою? Тим 
ким ти хочеш бути, а не ким потрібно?
Це вирішувати тільки тобі. Твоє право 
бути тим, ким ти хочеш. 

Маргарита Юзяк

Чи повинні ви виконувати свою гендерну роль?
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  Всесвітній день доно-
ра крові (World Blood Donor Day) — 
міжнародний день який проводиться 
щороку 14 червня. Дата приурочена до 
дня народження Карла Ландштейне-
ра, австрійського лікаря та імунолога, 
відкрившого групи крові в людини.

Переливання крові — це невід’ємна 
складова при наданні невідкладної 
медичної допомоги. Саме слово донор 
походить від латинського «donare» — да-
рувати. Кров життєво необхідна людям 
з тяжкими травмами, опіками та захво-
рюваннями. Хоча здача крові здається 
на перший погляд простою процеду-
рою, вона має багато протипоказань.

   Певні правила яких треба дотриму-
ватись до та після донорства:

• Донором крові може стати кожен 
здоровий громадянин України віком 
від 18 років, вагою не менше ніж 50 
кілограм;
• Обов’язково мати при собі доку-
мент, що засвідчує особистість;
• Перед процедурою треба 
обов’язково добре виспатись, не прихо-
дити після безсонної ночі;
• При нездужанні (головна 
біль, слабкість, запаморочення) слід 
відмовитись від здачі крові;
• Солодкий чай, каша на воді або 
яблуко не буде зайвим перед процеду-
рою. Шлунок не повинен бути пустим;
• Напередодні (2-3 дні) не 
рекомендується вживати алкоголь, 
жирну їжу, молочні продукти, яйця та 
масло;
• За 3 дні до здачі крові треба 
відмовитись від приймання ліків, що 
містять анальгетики та аспірин, це 

погіршує зсідання крові;
• Не палити за году/дві;
• Відмовитись від донації після 
зробленого татуювання та пірсингу, че-
рез рік після цього можлива здача крові;
• Жінкам заборонено здавати кров 
при менструації тільки через 5 днів після 
її закінчення, після родів та абортів.

 Після донації існують певні 
рекомендацій: 

• Не можна одразу встава-
ти, різки рухи можуть привести до 
головокружіння. Рекомендовано 
посидіти хвилин 15 в спокої; 
• Протягом 3-4 годин після не па-
лити; 
• Обмежити себе у важких фізичних 
навантаженнях; 
• Заповнювати втрачену кров 
рідиною, солодким чаєм; 
• Часте та регулярне харчування;
• Не знімати і не мочити пов’язку 
3-4 години, запобігти появі синця;
• Не робити щеплення 10 діб; 
• Обмежитись в керуванні транс-
порту одразу після здачі крові.

   При наявності таких захворювань 
донація неможлива: 

• СНІД, ВІЛ-інфекції;
• Сифиліс; 
• Гепатити; 
• Туберкульоз, бронхіальна астма, 
пневмосклероз, бронхіт; 
• Тиф; 
• Наркоманія/алкоголізм; 
• Сердечно-судинні захворювання( 
ішемічна хвороба, тромбофлебит, по-
руки серця, гіпертонічна хвороба II-III 
ст.);

• Гастрит, язва 
шлунка та дванадцятипалої киш-
ки; 
• Хвороби печінки, жовчного, 
нирок цироз печінки;
• Шкірні хвороби (псориаз, 
екзема, гнійнівні та грибкові  ура-
ження);
• Хвороба ендокринної систе-
ми та ЛОР-органів.

В пункті донації кожна людина 
отримує детальну інформацію про 
донорство, заповнює анкету доно-
ра, ознайомлюється з правами та 
обов’язками, обов’язково прохо-
дить медичний огляд та лабораторні 
дослідження. Всі процедури трива-
ють протягом години, стандартна 
до крововіддачі складає 450 мл, 
якщо під час донації Вам стає пога-
но, обов’язково треба попередити 
персонал. Чоловікам рекомендо-
вано здавати кров не частіше ніж 
5 разів на рік, жінкам — 4 рази на 
рік, наступна крововіддача може 
проводитись не менше ніж через 
60 днів.

Марина Кузьміних
Фото з інтернету

Донором бути чи не бути?



S o c i a L i f e

  Скільки годин свого часу ви щодня 
віддаєте смартфону?Якщо порахува-
ти, то цифри в більшості вийдуть не 
втішні. Як смартфон впливає на наше 
життя?Як скоротити час перебуван-
ня в «іншому світі» та навіщо? Наша 
редакція знайшла відповіді на всі ці 
питання. 
Дослідницька компанія Counterpoint 
опублікувала результати роботи, в якій 
вивчалося використання смартфонів 
людьми по всьому світу. Половина 
користувачів використовують смарт-
фон понад 5 годин, а 26% — більш як 7 
годин в день. 
Як впливають?
Смартфони вже давно стали невід’ємною 
частиною кожної сучасної людини. Вони 
не тільки спрощують життя, а й спри-
чиняють шкоду нашому здоров’ю. Алла 
Гонтар — в минулому мед.працівник 
розповіла нам на що згубно впливають 
наші гаджети.
Вага. Як йшлося раніше, смартфони 
спрощують наше життя. І спрощують 
вони його вже на стільки, що люди за-
бувають про необхідність рухатися. 
Щоб поспілкуватися з друзями вже не 
потрібно йти на зустріч, достатньо за-
вантажити месенджер у свій смартфон 
та насолоджуватись розмовою. В мага-
зин сходити теж вже не є необхідністю, 
адже можна замовити доставку прямо 
додому і т.п. Це, в першу чергу, впливає 
на активність людей та на зайву вагу, як 
наслідок. 
Спина. Постійні нахили голови під не-
природними кутами до телефону при-

зводять в майбутньому до проблем зі 
спиною. А саме втрачається природ-
ний вигин шийного відділу, що веде до 
поганої постави, раннього зношування, 
розривів та інших проблем з хребтом. 
Зір. Зрозуміло, що випромінювання 
від смартфонів та не дуже зручний, 
або занадто дрібний шрифт негативно 
впливають на зір, і в результаті можуть 
погіршити його функції.
Сон. Світло екрану, особливо пе-
ред сном, негативно позначається на 
відпочинку. Це призводить до безсоння 
і тривожного сну. 
Пам’ять . Люди довіряють смартфону 
робити за них дуже багато повсякден-
них функцій. Якщо раніше людина зна-
ла номера телефонів всіх членів родини 
та друзів, могла назвати основні дати з 
історії, то зараз в цьому нема потреби. 
Тому в результаті погіршується пам’ять. 
Як цьому запобігти?
Вже в наших смартфонах є рішення цієї 
проблеми. Достатньо перевести його 
на чорно-білий екран. Психологи вва-
жають його присутність дуже важли-
вим, адже він допомагає боротися із 
залежністю від смартфона. 
За допомогою ярких кольорів приро-
да привертає увагу до тих чи інших 
об’єктів. Так і екран з різноманітністю 
відтінків манить до себе. В нас активу-
ються незрозумілі стимули, що змушу-
ють нас годинами вдивлятися в дисплей 
розумних пристроїв. Різнокольорові 
картинки обіцяють нам багато чого 

цікавого. А ввімкнення чорно-білого 
режиму одразу відбиває всі бажання 
віддавати години техніці. 
Експеримент.
Отже, що буде, якщо перевести екран 
свого смартфону в чорно-білий ре-
жим? Спочатку є відчуття облегшен-
ня, але разом з ним і занепокоєння. 
При погляді на екран здається, ніби у 
квартирі не вистачає світла. Потім по-
ступово кольори навколо починають 
здаватися набагато яскравішими, ніж 
були раніше. Я почала частіше вихо-
дити на вулицю та насолоджуватися 
світом. Як з’ясувалося, яскраві фарби є 
навколо нас і їх не обов’язково шукати 
в смартфоні.
Через деякий час захотілося, навіть, пе-
редивитися своє життя. Так безглуздо 
витрачати години часу на Instagram та 
інші додатки. Експеримент я закінчила 
тим, що повернула смартфон назад до 
повноцінної кольорової гами. Однак 
тепер вона почала здаватися занадто 
яскравою. Тоді я вирішила знову повер-
нутися до чорно-білих відтінків екрану.
Зміна використовуваного в смартфоні 
варіанту світофільтру може змінити 
той чи інший психологічний ефект, але 
на продуктивність самого пристрою це 
точно не впливає.

 Анастасія Рябкова

Чорно-білий екран в смартфоні: навіщо це                       
потрібно?

    У рамках проекту «Тижні Добрих 
Справ» дев’ятий раз пройшов фе-
стиваль творчих колективів дитя-
чих будинків-інтернатів «На крилах 
дитинства» в актовій залі  Одесь-
кого Національного університету  
імені І.І. Мечникова за підтримки 
благодійного фонду «Милосердя 
Віктор».

10 травня, слабозрячі та слабозорі 
дітки,  а також малюки з порушен-
нями опорно-рухового апарату із 
спеціальних шкіл №87, №91, №93 
і №97 демонстрували свої таланти 
учням зі загальноміських шкіл.Го-
ловна мета фестивалю - надати дітям 
можливість реалізувати свої таланти і 

мрії на професійній сцені, попри незду-
жання, - зазначає голова оргкомітету 
проекту «Тижні Добрих Справ» Євгеній 
Хоржевський.

Розважальна програма розпоча-
лася з феєричного світлового шоу 
від професійних хореографів Event 
Holding «DreamWay». Далі дітки мали 
змогу продемонструвати свої та-
ланти: співали, грали на музичних 
інструментах, динамічно танцювали і 
підтримували один одного під відомі 
пісні з дитячих мультфільмів.Під кінець 
заходу кожний з  учасників отрима-
ли ласощі, а юні артисти - кінетичний 
пісок, корисний для розвитку дрібної 
моторики!

Щороку дітки з нетерпінням 
чекають цього свята, щоб 
відчути себе справжніми 
зірками сцени, а також пода-
рувати море посмішок своїм 
друзям і родичам. І цей рік не 
став виключенням!

Валерія Андрейчук
Фото з інтернету

           «На крилах дитинства - 2019»
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     Оксана Петрик  – журналістка, 
ведуча на «Першому міському 
радіо» – єдиному розмовному радіо 
в Одесі. Оксана поділилася з нами 
своїми професійними секретами та 
особистим досвідом в радіомовленні.
– Розкажіть, будь ласка, чому Ви 
обрали саме радіо, а не, наприклад, 
телебачення?
– Коли я закінчувала університет, всі 
хотіли працювати на «теліку». Але я 
розуміла, що це зовсім не моє. По-
перше, ти постійно мусиш думати 
про свій зовнішній вигляд. По-друге, 
показати інформацію картинкою дуже 
складно, і в цьому ти постійно залежиш 
від оператора. До того ж на той час 
телебачення вже ніхто не дивився. А 
от в радіо завжди була якась магія 90-х. 
Це мене завжди приваблювало. У свій 
час в мене були дуже хороші вчителі-
радійники – професіонали своєї 
справи, які мене закохали в радіо.
– Через те, що Ви працюєте на 
розмовному радіо, Вам доводиться 
дуже багато говорити. Як саме Ви 
обираєте теми для розмови в ефірі?
– Моє підсумкове шоу виглядає так: 
першу годину ми підбиваємо підсумки 
дня, а друга година – це інтерв’ю. Я 
не одна працюю над цим проектом, є 
команда редакторів, які визначають 
тему, гостей та вектор розмови. Іноді 
я також пропоную своїх гостей. Так як 
ми виходимо в ефір кожного вечора, 
інформація завжди повинна бути 
свіжою і актуальною. Дуже часто теми 
лежать на поверхні: відбулось щось 

важливе – ми будемо про це говорити.
– Ваша розмова з гостем триває майже 
цілу годину. Скажіть, будь ласка, як Ви 
готуєтесь до інтерв’ю? Як підбираєте 
запитання?
– Для мене найпростіший спосіб 
підготовки до інтерв’ю – це заходити 
на Facebook до майбутнього гостя. 
Найчастіше люди, які публічно 
висвітлюють свою діяльність, пишуть 
на Facebook про все, що для них 
важливо, в чому вони експерти. По-
друге, я обов’язково дивлюсь інтерв’ю 
майбутнього гостя, якщо вони в нього є. 
Це робиться для того, аби не повторювати 
ті ж самі запитання.
– А якщо людина не є публічною, які 
поради для проведення інтерв’ю можете 
дати?
– Якщо людина непублічна, а локально 
займається своєю тематикою, тоді наша 
задача – познайомити слухачів з нею, 
пояснити, чому саме сьогодні, саме з 
цією людиною ми розмовляємо. Люди, 
які нас слухають – не є експертами. Тому 
важливо не відлякати аудиторію чимось 
дуже складним або подати складну 
інформацію просто і зрозуміло.
– До чого потрібно бути готовим, коли 
ведеш ефір?
– Насправді, до чого завгодно. Можуть 
забігти в офіс і кинути коктейль 
Молотова, може кішка вискочити на 
руки, можна втратити свідомість під час 
ефіру. Такого не було, я зараз жартую. Але 
ми всі – живі люди, і трапляється всяке. 
Мене як радіоведучу вчили, що ніколи 
в ефірі не має звучати тиша, потрібно 

постійно щось говорити. Тому, коли 
трапляється щось непередбачуване, 
треба бути готовим описати слухачам, 
чому ти зараз замовчав.
– На кого з журналістів Ви порадили б 
рівнятися?
– Якщо говорити про радіо, то зараз я 
орієнтуюсь у своїй роботі на «Новое 
Время» – розмовне радіо, яке працює в 
Україні понад рік. Я порадила б, якщо 
вам цікаво розібратися в суспільно-
політичній  повістці дня, слухати їхні 
ефірі.  Вони дають дуже добру аналітику, 
чітко, зрозуміло і фахово пояснюють 
події. Я дуже люблю ефіри Юрія 
Мацарського – їхнього журналіста. 
А Віталій Сич (головний редактор 
журналу «Новое Время») для мене 
особисто «Боженька журналістики».
– Про що ви могли б попередити тих, хто 
збирається отримати таку ж професію, 
як у Вас?
– По-перше, журналістика – це не місія. 
Коли я вступала на журналістику, 
в мене була мрія змінювати світ та 
відновлювати справедливість. Я думала, 
що буду писати калинові тексти, а всі 
будуть ними зачитуватися і плакати. 
Але це все не зовсім про журналістику. 
Насправді журналіст потрібен для того, 
аби просто працювати з інформацією 
і передавати її людям. Це не настільки 
творча професія, як всі думають. 
Журналістика – це також рутина, і 
романтики в цьому не так багато.

Ангеліна Цепак
Фото з інтернету 

«Коли я вступала на журналістику, в мене 
була мрія змінювати світ», – радіоведуча 
Оксана Петрик

S o c i a L i f e
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Всесвітній день вишиванки
    Кожного року у третій четвер трав-
ня святкується міжнародний день ви-
шиванки ⸺ свято, яке створене задля 
популяризації української культури та 
традицій.
  Вперше, день вишиванки, запропо-
нувала святкувати у 2006 році сту-
дентка Чернівецького національного 
університету ⸺ Леся Воронюк. Вона за-
кликала студентів та викладачів надяг-
ти вишиванку у цей день і через декілька 
років це свято набуло міжнародного 
значення.
 Кожного третього четверга травня 
небайдужі люди достягають з шафи 
свою вишиванку та йдуть у неї на ро-
боту, навчання чи просто на прогулян-
ку. По всім містам України та не тільки 
створюють різноманітні ярмарки, кон-
церти, конкурси та акції. Наприклад, 
у 2015 році була створена акція «Пода-
руй вишиванку захиснику» у якій взя-
ли участь близько 50 країн світу. Ви-

шиванки були передані бійцям АТО, які 
були учасниками воєнних дій на Донбасі. 
Також, організовують багато конкурсів 
типу «Найкраща вишиванка» чи «Най-
краще фото у вишиванці». 
  У 2011 році святкували 5 рік після ство-
рення дня вишиванки та в цей день було 
побито рекорд Гіннеса ⸺ на центральній 
площі Чернівців зібралося близько 4 ти-
сяч людей, було зафіксовано найбільшу 
кількість людей у вишиванках в одному 
місті.
   А у 2018 році на день вишиванки у 
Дніпрі встановили рекорд України. 
Близько 1,5 тисячі людей зібралися на 
площі та виклали «живі» українські ор-
наменти. В цьому також взяв участь на 
той час президент України ⸺ Петро По-
рошенко. Українці встановили рекорд за 
кількістю людей, які виклали візерунок.
В цьому році день вишиванки при-
пав на 16 травня. По всій Україні у 
кожному місті можна було зустріти 

багато людей у національному 
українському вбранні. У Києві в цей 
день відбувся показ «ВишиванкаDay», 
учасники представляли вишиван-
ки з колекції дизайнерки Юлії Магдич. 
У Львові було створено величезну кар-
ту, де було показано різні стилі виши-
ванки у кожному куточку України. Ба-
гато міст України відсвяткували свято 
маршем у вишиванках. Так, у Харкові, 
зібралось приблизно 2 тисячі людей. В 
Одесі, патрульні під гімн України ство-
рили за допомогою машин образ ви-
шиванки.

Єлизавета Мідько
Фото з інтернету

   Коли я згадую свою першу зустріч з 
Одесою, мені подобається відновлювати 
у свідомості те почуття новизни, яке 
справляли на мене речі, вже занадто 
звичайні зараз. Нові місця, нові знайом-
ства — усе це ще не було наділено моїми 
спогадами, і місто Одеса тільки почина-
ло народжуватися всередині мене. 
 Був теплий літній ранок, і я 
поспішав на першу маршрутку до Оде-
си, що відбувала о шостій годині ранку, 
аби складати вступні іспити до декількох 
одеських вузів. Коли ми заїхали в місто, 
водій почав про щось розповідати двом 
пасажиркам із масивними зачісками. 
Обидві вони згрібали своє волосся на 
гору та скріплювали цю конструкцію 
величезними шпильками. На одній був 
метелик, а на іншій мушля. Нічого крім 
зачісок мені не вдалось роздивитись, 
адже я сидів через одне місце позаду. 
Проте їх розмови було добре чути. Че-
рез звуки коліс та повітря що залітало 
у салон вони говорили досить голосно, 
і мені було неважко розчути одеський 
акцент, який став культурною візиткою 
цього міста. Коли ми приїхали, то теплий 
ранок вже перетворився на досить спе-
котний день і це не тішило, оскільки мені 
належало провести декілька годин у гро-
мадському транспорті, катаючись з одно-

го вузу в інший. Останнім по часу вступ-
них іспитів був саме той університет, в 
якому я навчаюся зараз. І після завер-
шення іспитів у ньому, я відправився до 
моря.
 В той день для мене було багато 
чого нового. Перша зустріч зі студентсь-
ким життям, перспектива навчатися 
в іншому місті, але більше за все мені 
запам’яталася саме ця прогулянка. Море 
виднілося майже одразу, як я повернув 
на маленьку вуличку, по якій пробігав 
мені на зустріч легкий літній вітерець. 
Наближаючись до перших сход, які за-
нурювались у густий парк, я розглядав 
собак та їх господарів, що вивели своїх 
улюбленців на прогулянку. Життя у 
місті біля моря здавалося мені зовсім 
іншим у порівнянні з життям у звичай-
ному місті біля міста. Начебто одне і 
те ж, але будь-якої хвилини, якщо зна-
ходишся поруч, можеш піти на пляж, і 
навіть сірий напружений день на роботі 
чи в університеті може закінчитися 
приємною розмовою із шиплячим мо-
рем. Підбираючись все ближче, я почав 
відчувати морський запах. Проводячи 
декілька годин у міському транспорті в 
час пік, мої ніздрі зовсім заблокувалися 
від можливості сприймати запахи, тож 
я зовсім не користувався цим почуттям 

аж до цієї секунди. І відкриття такої 
можливості, і сам запах моря змусили 
мене зупинитися на сходинці та вдих-
нути сильніше. Коли сходи скінчилися, 
переді мною вже красувалося море. Я 
поспішно спустився вниз з крутої гірки 
та ступив на м’який пісок. Пройшовши 
ще декілька кроків, дивлячись під ноги, 
аби не набрати повне взуття піску, я 
підняв голову і оглянув цю безкрай-
ню водяну гладь. В ту саму мить море 
начебто затопило усю мою свідомість 
своєю безкрайністю та шумом хвиль, 
що розбивалися об мокре каміння та 
пісок. Усі мої повсякденні думки, наче 
хвиля біля берега, загорнулися у пінну 
водяну спіраль та змилися з моєї голо-
ви безслідно. На якісь декілька секунд 
я зовсім перестав думати людською мо-
вою та, розчиняючись у солоному запа-
ху та грайливому вітрі, перетворився 
на одну з мільярдів хвиль у цьому морі.

Олександр Марний 

Моя перша зустріч з Одесою 
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   У галереї Invogue Art презентува-
ли фотовиставку «Femmes in East», 
присвячену фемінізму і сприйнят-
тю жіночності у пострадянських 
країнах, організатором якої стала 
Європейська академія лідерства та 
дебатів.
         На виставці представлені 15 
чорно-білих фотографій жінок різної 
національності та професії, які взяли 
участь у проекті. До кожної фотокарт-
ки прикріплена історія створення себе, 
як особистості у просторі патріархату 
та зневаги. Кожна історія про жінку, 
яка зіткнулася з пригніченням і 
намагається розкрити старі стерео-
типи та змінити суспільство. Проект 
наказує, що фемінізм – це не ство-
рення матріархату і не домінування 
над чоловіками, це рівноправність і 

взаємоповага один до одного.
         Зйомки відбулися у квітні 2019 року 
в Одесі, Києві та Тбілісі, а фотографом 
проекту стала Юлія Кочетова-Набож-
няк, яка брала участь у фотовиставках в 
Україні, США, Британії та Сербіі. Вона 
була фотожурналістом під час подій 
Майдану, а також знімає війну на Сході 
України з 2014 року. Куратором стала 
вірменська активістка Анна Камай, яка 
створила підписи під фото.
         Виставка триватиме протягом усьо-
го травня в Invogue Art, що знаходиться 
на Єкатерининській, 25. Вхід безкош-
товний.

Христина Лашкова
Фото авторки

Руйнування стереотипів 

   16 травня, під час балу представ-
ники «золотого віку» демонструва-
ли танцювальні номери, вальсували 
під супровід симфонічного оркестру 
«Hardy Orchestra», а також подарува-
ли безліч посмішок. Такий захід є чу-
довим привидом щоб показати, що 
розвиватися, зберігати у собі силу 
духу, залишатися сильним, активним 
і творити добро можна, незалежно 
від статі та віку.  «Бал для сивочолих 
кавалерів і пані» є однією із головних 
візитних карток проекту «Тижні До-
брих справ», яка викликає небува-
лий резонанс в суспільстві, а також 
наповнює незабутніми емоціями не 
лише учасників балу, але і глядачів 
різних вікових категорій! 

 Валерія Андрейчук
Фото із інтернету

Та буде бал!
      У рамках проекту «Тижні Добрих справ» при партнерстві «Хесед Шаа-
рей Цион» відбувся щорічний «Бал для сивочолих кавалерів і пані»  у Банкет-
ному залі «Ренесанс» за адресою Люстдорфська дорога 172/1.
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