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Найцікавіші думки учасників
Форуму видавців–2017
Оксана Забужко,
українська
письменниця, авторка
нової повісті „Після
третього дзвінка вхід
до зали забороняється“:

„Ми відклали
свою війну“
Ейнштейн говорив, що основна проблема минулого століття — це проблема порозуміння. Тепер же живемо
у світі, де ніхто вже нікого не слухає
і нікого не чує. Я не люблю свого покоління незалежності, свободи слова.
Бо ми не розповіли молодим про своє
минуле, про свої страхи й приниження. Коли я виставила у Фейсбуці свою
юнацьку замальовку „Отже, це злива“,
у якій героїня закохується у приставленого до неї „стукача“, у коментарях
хтось із молодих запитав: „Чому ви нам
нічого не розказали?“ Ми — покоління
відкладеної війни, яка висіла в повітрі
ще наприкінці 80-х — на поч. 90-х. І за
мовчання й боягузтво ми тепер розплачуємося.

Андрій Курков, письменник, автор нової книги
„Рух „Емаус“. Історія солідарності“:

„Рух милосердя і любові зараз
необхідний всій Україні“
Навіть у найбагатших країнах є люди, про
яких забуло суспільство. Якщо порахувати,
скількох у цілому світі врятувала спільнота
„Емаус“, то вийде населення окремої невеличкої країни.
Зрештою, і ця книжка вийшла завдяки підтримці „Емаусу“ з
різних країн. Люди, які є в цих осередках, збирали кошти для
того, щоб її опублікували тут і про цей рух дізналося більше
українців.
Його заснував французький священик, який казав, що заради
допомоги нужденним готовий порушувати закони. Він без
дозволу побудував величезний барак для безхатченків, і
владі нічого не залишилося, як легалізувати це все. Після
цього охочі зі схожими поглядами приїжджали навчитися
цього. Цікаві історії цих спільнот в Аргентині, Чилі, Японії
— німецькі й швейцарські безпритульні зібрали гроші, щоб
створити організацію в цій країні.
Ідеї солідарності, дух спільноти зараз потрібний українцям
для сповідування принципу, за яким жила засновниця „Оселі“ Олеся Саноцька: „не можна бути щасливим у країні, де на
вулиці помирають люди“. Допомога — це нелегка ноша, та
з другого боку, коли хтось розпочинає нове життя, то й сам
переживаєш переродження.

Катажина КвятковськаМоскалевич, польська
журналістка, авторка збірки
художніх репортажів „Вбити
дракона. Українські революції“:

„Україна — унікальна
держава“
Що гальмує розвиток України?
Відповім словами своєї героїні: „біда робить із
людей монстрів“, і я вважаю, що причина саме
в матеріальному — у вас дуже несправедливий
розподіл майна. Держава не повинна втікати від
розв’язання такої проблеми як бідність. Саме тому
популізм — таке популярне явище у вас, яке згодом перемагає на виборах. Із другого боку, для
центральної Європи Україна є, у певному сенсі,
унікальною, тому що велика частина суспільства
несе країну у своїх руках: бере дуже активну участь
у державотворчих процесах і готова бути відповідальною за долю держави. Однак група волонтерів
може так і залишитися лише групою волонтерів, а
тут потрібні державні інституції, які будуть підтримувати ці дії.

Інна Совсун, віце-президент
Київської школи економіки:

„Не звужуймо місію
університету
у суспільстві“
На сьогодні актуальне питання
про майбутнє університетів. Місія університету не зводиться лише до того, щоб готувати фахівців, як це часто бачимо сьогодні, особливо
у вузькоспеціалізованих навчальних закладах.
Натомість є чотири завдання університету, які
ще в 60-ті роки 20 ст. створив Е. Робінсон, і їх
активно поширили у США — це підготовка до
певних навичок, тобто фахова підготовка; поширення сили розуму; створення й поширення
нових знань, пошук істини (без цього університет не існуватиме); формування ідеї людини-громадянина.
Комбінація цих чотирьох компонентів власне
створює візію університету сьогодні. Якщо забудемо про ці постулати, то не матимемо такого молодого фахівця, який на часі.
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із головної зали

Новий навчальний рік:
підсумки й наміри

У

вівторок, 12 вересня, у Львівській політехніці відбулося
чергове засідання Вченої ради. Перше цього навчального
року високе зібрання університету вийшло особливо
святковим: на нього завітали гості з нагородами для
викладачів і студентів.

Президент Регіонального благодійного фонду імені Короля Данила
генеральний директор Видавничого
дому „Високий Замок“ Степан Курпіль та голова правління фонду Почесний консул Королівства Бельгія
у Львові Ярослав Гарцула вручили
орден Короля Данила ректорові університету Юрію Бобалові, нагрудний знак „Хрест І ступеня“ директорові ІНЕМ Олегові Кузьміну, „Хрест
ІІ ступеня“ — проректорові Роману

Коржу, завідувачці кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності Ользі Мельник.
МОН, Спортивна студентська спілка України нагородили Львівську політехніку за
ІІ місце у 13 Літній універсіаді
України серед вишів третьої категорії.
У липні було підписано наказ ректора: за вагомий внесок в успішне
виконання ДКР „Лінія“ нагородити
виконавців та співвиконавців робіт
нагрудним знаком університету: ди-

| Світлина Тетяни Пасович

Урожай відзнак

експеримент

ЗНО для магістрів

Ц

| Світлина Тетяни Пасович

ьогоріч Міністерство освіти і науки України вперше
запровадило ЗНО для абітурієнтів на освітній рівень магістра.
Таку практику розпочали з правників.
В Інституті права та психології
Львівської політехніки, де готують
і бакалаврів, і магістрів із права, підсумували результати магістерської
вступної кампанії. Як розповів заступник директора ІНПП професор Тарас Гарасимів, у магістратуру
Львівської політехніки на напрям
право вступив 101 студент на стаціонар (із них 19 за кошти державного
бюджету) та 86 — на заочну форму
навчання.
Тестування складалося із трьох
блоків: право, іноземна мова, професійні компетентності (логіка). Кожен блок оцінювали за 200-баловою
шкалою, прохідними були мінімальні 100 балів, а Львівська політехніка
встановила поріг 110 балів. Прохідний бал не подолали 50 випускників бакалаврату ІНПП (це близько
третини від їх загальної кількості),
серед „сторонніх“ абітурієнтів (випускники бакалаврату інших вишів)

ректора НДКІ ЕЛВІТ Віктора Ткаченка, провідних інженерів інституту
Валерія Левицького, Миколу Мороза,
Закінчення на 6 с. m

мінімальні 100 балів не змогли набрати майже половина учасників
тестування (42 вступники).
Студентами бюджетної форми
навчання магістратури ІНПП стали
абітурієнти, які набрали від 528 (174
з логіки, 185 з іноземної, 169 із права) до 451 бала.
Михайло Занько був другим у
списку із 520 балами. Згадує, що час
підготовки до вступу збігся із завершенням бакалаврської роботи,
випуском бакалаврату, ще й місяць
військових зборів на кафедрі військової підготовки. Відтак в основному готувався самостійно, читав
закони, нормативні акти, на які радили звернути увагу в університеті.
Мар’яна Барабаш (485 балів) готувалася до ЗНО найактивніше в останні 10 днів:
— Тривалий час ніхто не знав, чи
насправді це ЗНО відбудеться: першу інформацію про це поширили в
січні, постанову МОН було опубліковано у травні. Особисто я готувалася до тестувань днів 10, але дуже
інтенсивно. Для мене цей метод найкращий. Зрештою, це ж не вивчити
все треба було, а просто повторити й
систематизувати. Якщо відверто, то
Закінчення на 7 с. m
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воркшоп

„Оновлення міста Львова“
Т
Проект розпочався у квітні цього
року. Саме тоді у Львівській політехніці зібралася сотня студентів архітектурних шкіл України, Польщі,
Австрії. З-поміж них 70 студентів та
14 викладачів створили своє бачення
корисного застосування запропонованих ділянок. Про це „Аудиторія“
писала в ч. 12. Саме тоді було заплановано, що в червні готові проекти
представлять у міськраді. Однак місяця на їхню підготовку виявилося
замало, тому обіцяна виставка 15-ти
відібраних проектів відкрилася
щойно 14-го вересня і триватиме до
28-го. Упродовж цього часу кожен
зацікавлений може побачити цікаві нові підходи до урбаністичного
проектування території головного
вокзалу та військової частини на
вулиці Шевченка. За прогнозами
завідувачки кафедри містобудування Львівської політехніки Галини
Петришин, ця публічна виставка

| Світлина Ірини Мартин

аку назву має виставка
проектних робіт учасників
Міжнародного воркшопу Urban
density, що експонується на
другому поверсі Ратуші.

повинна спровокувати дискусію між
професійними колами та громадою
Львова.
Автори проектів порушили проблеми активізації добре поєднаних
територій, матеріальних і соціальних ресурсів, чіткого визначення
завдань просторового розвитку в
аспекті безперервного зростання населення міста, створення сучасного
міського середовища, зважаючи на
культурну спадщину міста.

Отож, після представлення проектів у міськраді Галина Петришин
із Львівської політехніки, головний
архітектор міста Юліан Чаплінський
та австрійський професор Андреас Гофер докладно проаналізували
проекти учасників воркшопу і провели дискусію, до якої охоче долучилися львівські та австрійські студенти.
Ірина МАРТИН

освітній кластер

У фокусі — майбутнє університету

Ц

ьогорічний освітній кластер „Освіта — ключ до майбутнього“, що
відбувся у рамках Форуму видавців, працював упродовж трьох днів.
Одна з панельних дискусій стосувалася майбутнього університету. Її
учасники — віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун, проректор ЛНУ ім. І. Франка Марія Зубрицька, декан Київської бізнес-школи Михайло Крікунов, декан факультету прикладних наук УКУ Ярослав
Притула, засновниця Львівської бізнес-школи Софія Опацька, доцент
КНЕУ ім. В. Гетьмана Євген Ніколаєв, засновниця NAUHAB Ксеня Семенова-Шелевицька, аналітик Центру CEDOS Єгор Стадний — обговорили
питання сенсу освіти, важливості фундаментальних знань у плинні часи,
очікувань у добу четвертої промислової революції, глобальних тенденцій
трансформації освіти України.

На чому
зосередитися?
Освіта — не лише
знання, а база цінностей.
Цю думку, безперечно,

можна застосувати до
будь-якої освіти, не конче
університетської, адже,
здобуваючи освіту, ми
набираємося досвіду, набуваємо нових стосунків,

формуємо себе в процесі
пізнання. Найновіші дослідження твердять, що
2028 року 40% випускників університетів повинні будуть самі створити

для себе робоче місце, а
не очікувати пропозицій
компаній. Це означає,
що фахівцеві доведеться
самому визначити свою
цінність для конкретної
компанії. Отож, теперішні виші мають готувати
студентів саме до цього,
адже в компаніях знають,
які випускники їм потрібні сьогодні, але не знають,
які випускники їм будуть
потрібні завтра. Тому
університети повинні
навчити теперішніх студентів створювати щось,
не боятися змін, шукати
себе й завжди мати вибір.
Закінчення на 13 с. m

ч. 27 [2987]
21 — 27 вересня 2017

СТУДІЇ

5

конференції

Маркетингові перспективи для
виробника і споживача

У

же втретє відбулася Міжнародна українсько-польська
конференція „Маркетинг у процесі інтернаціоналізації
ринку. Перспектива підприємства і споживача“. Цього
разу — у стінах Львівської політехніки, адже цей захід
відбувається почергово у Львові та Любліні (Польща). Її
учасники обговорили основні маркетингові питання, що є
спільними для обох країн.

Ця конференція — своєрідний
вислід тісної співпраці між кафедрою маркетингу та логістики
Львівської політехніки й кафедрою маркетингу Університету
ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща). Її проводять що два
роки.
Цього разу в заході взяло участь
близько 50-ти осіб, із них понад 30
представляли 12 польських вишів
— учасники були з Познані, Вроцлава, Катовіце, Варшави, Любліна. До заходу долучилися науковці
з Києва, Дніпра та Львова.

Тематика конференції
охоплювала аспекти, що стосуються маркетингових стратегій підприємств із погляду
викликів глобальної економіки; віртуалізації маркетингу та поведінки
споживачів на ринку; споживчих
трендів; логістичних процесів на
міжнародному ринку; соціальної
відповідальності бізнесу та її впливу
на формування іміджу підприємства
в сучасних умовах.
— Доповіді учасників конференції були наповнені актуальним науково-практичним матеріалом, роз-

крили важливі проблеми й перспективи розвитку маркетингу в різних
галузях. А ті статті, що було представлено на попередній конференції
у м. Люблін, тепер видано у збірнику
наукових праць Annales: Oekonomia,
— розповіла учасниця цьогорічної
конференції, доцент кафедри маркетингу та логістики Львівської політехніки Анна Дмитрів.
Ірина МАРТИН

У полі зору — фотограмметрія та
геоінформатика

У

| Світлини Ірини Мартин

часники VIII Міжнародної конференції „Моніторинг довкілля,
фотограмметрія, геоінформатика — сучасні технології та
перспективи розвитку“ домовилися про налагодження подальшої
співпраці між фахівцями різних країн.
Ідеться про співпрацю
між науковими та освітньо-науковими інституціями України й закордону, які спеціалізуються на
фотограмметрії та геоінформатиці. У пленарному й секційних засіданнях
узяло участь близько сотні
науковців і практиків із
Івано-Франківська, Хмельницького, Рівного, Києва,
Харкова, Кропивницького,
Одеси, Ужгорода. Серед закордонних гостей — представники Польщі, Німеччини, Молдови, Вірменії,
США, Канади.

Розпочалася конференція у стінах
Львівської політехніки, а продовжилася на базі навчально-наукового геоінформаційного центру у Східниці.
Основна тематика доповідей та обговорень стосувалася моніторингу довкілля й екології, методів і технологій
фотограмметрії, дистанційного зондування, геодезії, кадастру, картографії та геоінформатики. На заході експонували виставку технічних засобів,
технологій і програмних продуктів.
— Науковці провели багато цікавих фахових дискусій. Відрадно,
що до роботи активно долучається
молодь, зокрема аспіранти, — розповідає старший викладач кафедри
фотограмметрії та геоінформатики,
секретар оргкомітету конференції
Любов Бабій.
Чергова конференція відбудеться
у Природничому університеті Любліна (Польща).
Ірина МАРТИН
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із головної зали

Новий навчальний рік:
підсумки й наміри

| Світлина Тетяни Пасович

найуспішніших випускників — а це ті,
котрі добре знають і
свій фах, й іноземні
мови.
Зокрема, в ухвалі
щодо цього питання
йдеться про рекомендацію науковим
керівникам подавати
для вступу до аспірантури претендентів із середнім балом
не менше 4.
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старших наукових співробітників
Ореста Козевича, Віктора Бабича,
Геннадія Бойка, колишніх працівників Ярослава Масляка, Віталія
Мітькова, Володимира Пескова, висококваліфікованого робітника Богдана Паньківа.
Після обговорення основних питань порядку денного на засідання
завітав голова Львівської ОДА Олег
Синютка. Він вручив відзнаку „Заслужений діяч науки і техніки“ професору Мирославу Мальованому. Подяки від очільника області за високий
професіоналізм, вагомий особистий
внесок у розвиток ІТ, програмного
забезпечення та з нагоди Дня програміста отримали доцент кафедри
ПЗ Євгенія Левус, доцент кафедри
АСУ Юрій Цимбал, доцент кафедри КСА Андрій Павельчак, асистент
кафедри РЕПС Дарія Бачик-Смаль,
асистент кафедри ТК Богдан Бугиль,
аспірант кафедри ІСМ Ірина Завущак, аспірант кафедри ІСМ Зоряна
Рибчак, студенти Владислав Михайлишин, Петро Поберейко, Андрій
Бойко, Анастасія Полянська, Микола
Мацях, Роман Віт, Віталій Вінниченко, Юрій Демчина, Іван Берневек.

Підсумки літа
Члени Вченої ради обговорили
підсумки вступної кампанії. Відповідальний секретар приймальної комісії Роман Шуляр ґрунтовно проаналізував усі цифри, продемонстрував у
абсолютних і відсоткових показниках
позитивні й негативні тенденції за-

галом та по окремих інститутах. „Аудиторія“ писала про підсумки вступної кампанії в ч. 23–24.
Начальник науково-дослідної частини Лілія Жук виступила з інформацією щодо вступу в аспірантуру й
докторантуру. 2017 року державне
замовлення в аспірантуру становило 70 місць за 35-ма спеціальностями, у докторантуру — 8 місць за 7-ма
спеціальностями. Загалом Львівська
політехніка ліцензувала 54 спеціальності аспірантури (і залишається
лідером за кількістю), відкрито 37
спеціальностей докторантури.
Для вступу до аспірантури подано 122 заяви від 111 вступників, із них
88 — на бюджетну форму навчання,
33 заяви подано на комерційну форму навчання (6 — на очну форму та
28 — на заочну). Для вступу до докторантури подано 11 заяв, усі — на
державну форму навчання.
За результатами вступних іспитів,
на зарахування до аспірантури рекомендували 98 осіб: 70 — за бюджетною формою навчання та 28 за кошти
фізичних осіб.
Завідувачка кафедри іноземних
мов Наталія Мукан висловила занепокоєність тенденцією щодо низького рівня знань іноземної мови серед вступників, які хочуть здобувати
рівень доктора філософії та доктора
наук. Адже без знання англійської
неможливо успішно брати участь у
міжнародних проектах, подавати заяви на ґранти, публікувати наукові
статті в міжнародних виданнях. Ректор підтримав Наталію Василівну й
закликав завідувачів кафедр рекомендувати до подальшої наукової роботи

Розвиток корпоративної
культури
Як висловилися під час обговорення цього питання члени Вченої ради, корпоративна культура у
Львівській політехніці давно є, адже
університет має давню історію, традиції, атрибутику, наукові школи —
усе те, що свідчить про те, що корпоративну культуру сформовано, просто треба її докладніше окреслити й
документально оформити.
Її концепцію на розгляд учасників засідання представила Галина Захарчин, яка очолює комісію з
питань етики й дисципліни. Члени
комісії вивчали досвід інших вишів,
установ. З’ясувалося, що десь є один
елемент корпоративної культури
(наприклад, сформульовано місію),
десь інший. Натомість Політехніка
стає першопрохідцем у формулюванні цілісної концепції.
Члени комісії розробили Положення про академічну доброчесність
у Львівській політехніці, яке логічно
лягло в основу основних засад розвитку корпоративної культури нашого університету.
Вислухавши та обговоривши
доповідь і виступи до теми, члени
Вченої ради погодилися схвалити
основні засади розвитку корпоративної культури університету та
створити тимчасову робочу групу
для розроблення програми розвитку
корпоративної культури Політехніки, за що й проголосували більшістю
голосів.
Тетяна ПАСОВИЧ
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ЗНО для магістрів
не знаю, чи отак просто я б повторювала такий величезний обсяг інформації, якби не ці тести. Тепер, може,
піду ще на якесь фахове стажування.
Ірина Сідляк (488 балів) відвідувала консультації своїх викладачів для
підготовки до ЗНО. Почала на них ходити від середини травня, а в червні,
коли студенти перестали відвідувати
такі заняття, вони мимоволі припинилися. Адже четвертокурсники готували у цей час ще й бакалаврські роботи до захистів, хтось уже працював.
— Хоч цих занять було небагато,
— каже Ірина, — я їх усі відвідала, для
мене вони були ефективними, викладачі справді орієнтували, на що варто
звернути увагу передовсім. Крім цього, готувалася й самостійно.
Загалом студенти вважають практику вступу в магістратуру через ЗНО
позитивною. Єдине, із чим вони не
згодні, — абітурієнти, які мали сертифікати з іноземних мов міжнародного зразка, автоматично одержували
з іноземної 200 балів. Натомість, наприклад, вступники, котрі стажувалися чи навчалися за кордоном, добре
знають мову, але водночас не мали
відповідних сертифікатів, понабирали 190–195 балів, а не максимальний
результат.
Директор ІНПП професор Володимир Ортинський також уважає введення ЗНО позитивним фактом, адже
це зниження корупційних ризиків, це
у співдорозі з європейськими вимогами.
— А те, що цього року близько 100
бакалаврів не потрапили в магістратуру (на жаль, половина з них — це
і наші випускники), якраз надалі зобов’яже всіх дуже серйозно ставитися
до навчання. Це сформує мотивацію
навчатися й бути добрими студентами, — переконаний Володимир Львович.
Найбільше запитань у студентів
викликав блок із логіки, найбільший
відсоток не складених тестів саме з
неї. Адже, на відміну від законів, тут
відповіді не такі однозначні. Та директор ІНПП вважає, що „якщо людина має зазубрені знання з права і не
орієнтується в багатьох інших речах,
очевидно, що з підходом до професії вона матиме проблеми. Логічно
мислити треба всім. Логічно мисли-
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ти, маючи знання, — отоді виходить
професіонал“.
На бюджетні місця конкурс був доволі високий. На навчання ж за кошти фізичних осіб претендувало практично вдвічі менше абітурієнтів, ніж
у попередні два роки (магістратура з
права працює в ІНПП від 2016/2017
навчального року). Передовсім, у багатьох випускників бакалаврату ЗНО
викликало страх — чимало їх навіть
не спробували його складати. Хоч
загалом, на думку Тараса Гарасиміва,
рівень тестів не був занадто високий:
блок правничих дисциплін відповідав
рівню бакалавра, іноземної мови —
рівню школи.
Чимало абітурієнтів, які не пройшли на державне, обрали інші львівські виші (можна було одночасно
подавати заяви до трьох навчальних
закладів), де ціна за навчання дешевша (в ІНПП за час навчання в магістратурі треба заплатити близько 37
тисяч грн).
— У нас сьогодні найвища у Львові
плата за магістратуру, — підсумовує
Володимир Ортинський. — Але завдяки цьому ми відібрали найкращих
студентів.
Наступного року МОН планує запровадити ЗНО при вступі в магістратуру на деякі інші спеціальності.
А Володимир Львович (він багаторічний голова Спілки юристів Львівщини) працює над запровадженням
тестувань у незалежних центрах для
випускників магістратури, щоб ці результати враховували при конкурсі на
посади в прокуратурі, судах, юстиції,
СБУ, поліції, фіскальній службі, антикорупційному бюро без додаткових
іспитів. Це, зокрема, підніме авторитет вишів.
Тетяна ПАСОВИЧ
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коротко
У Львівській політехніці стартував
конкурс монографій, підручників та навчальних посібників.
Перший етап конкурсу (в навчально-наукових інститутах) триватиме до 13 жовтня 2017 року, другий
етап — до 3 листопада. Для участі
у другому етапі наукові видання,
які висунули вчені ради ННІ, треба
подати у трьох примірниках разом
із супровідними документами
вченому секретареві НДЧ (кімн. 341
головного корпусу).
14 вересня 2017 року в Політехніці відбулася відкрита лекція
колишнього технічного директора компанії Motorola Керола
Бейлі (США) „Як стати успішним?“.
Зустріч для студентів та викладачів
організував відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом
університету. Після 20 років роботи
в компанії Motorola Керол Бейлі
став кризовим менеджером для 4-х
інших компаній.
Уряд Чеської Республіки пропонує
чотири стипендії на 2018–2019
академічний рік для навчання
в державних вишах Чехії, повідомляє ukrajinci.cz. Серед них: три
стипендії для навчання на бакалавраті, магістратурі та докторантурі
з чеською мовою викладання (в
межах програми передбачено однорічний підготовчий курс вивчання
чеської мови і фахової підготовки;
рекомендовані галузі: сільське господарство, технічні спеціальності
(енергетика, видобування, електротехніка, будівництво, транспорт),
хімія, медицина, суспільствознавство); одна стипендія для навчання
англійською в магістратурі й докторантурі (рекомендовані галузі:
енергетика, сільське господарство,
інформатика, довкілля).
У Росії та в Угорщині обурені
новим українським законом про
освіту. Документ ухвалено 5 вересня 255-ма голосами народних депутатів. Сусідні держави критикують
ту частину закону, де йдеться про
мови навчання. Зокрема, у МЗС РФ
наголосили, що документ обмежує
інтереси мільйонів російськомовних жителів України, запроваджено
„жорсткі обмеження на використання мов національних меншин
із перспективою їхнього повного
вимивання з освітньої системи цієї
країни до 2020 року“.
За матеріалами інформагенцій
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стажування

Дбати про майбутнє треба вже сьогодні

Ш

естеро студенток Інституту економіки та менеджменту, пройшовши
тримісячне стажування в нідерландській бізнес-компанії Diamond FMS
B.V., отримали унікальний досвід роботи, сертифікати й рекомендаційні
листи для майбутніх роботодавців.

— Проект, у якому бере
участь наш інститут у рамках співпраці між Львівською політехнікою та
компанією Diamond FMS
B.V., має свої переваги й
особливості, — говорить
в. о. завідувача кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва професор
Ліана Чернобай. — Передусім бізнес-компанія інвестує в нові методи навчання
у Львівській політехніці
(провідні виші світу великої уваги в навчальному
процесі надають практичному складнику). Під час
дев’ятимісячного тренінґзмагання, яке провадила
компанія, наші студенти

Олена Познякова

працювали над маркетинговими дослідженнями,
бізнес-планами, демонстрували свою креативність. Унаслідок цього на
стажування до Нідерландів обрали магістрів Ольгу
Денисюк, Катерину Кухтяк,
Христину Пістун та бакалавра Катерину Ільницьку. Магістри Ірина Марків
та Олена Познякова проходили таке стажування в
Україні. Ми ж продовжуємо проект і на наступному
етапі плануємо залучити
до нього нових студентів.
За нашим задумом, вони
працюватимуть у командах
під керівництвом студентів-переможців першого

Ірина Марків

етапу стажування. Хочу
зазначити, що поряд із
досвідченими студентами
участь у тренінґ-змаганні
брали спудеї першого-другого курсів, які знають
англійську мову та мають
добрі базові знання з економіки. До речі, на адресу
керівництва Львівської політехніки надійшов лист від
компанії Lely International
N.V. з подякою за підготовку студентів.
За кордоном дівчата
працювали парами: Катерина Кухтяк і Христина
Пістун — у компанії Lely
International N.V., а Катерина Ільницька й Ольга Денисюк — у компанії
Diamonal FMS Ukraine.
— Із Христею ми не
лише провадили маркетингове дослідження молочного ринку України,
визначали, чи наша країна
приваблива для компанії, а
й отримали дуже хороший
практичний досвід, який,
без сумніву, матиме чималий вплив на наше професійне, соціальне й духове
зростання, — уважає Катерина Кухтяк. — Ми побували на фермах (компанія
виробляє робототехніку
для автоматизації молочних ферм), навчилися поєднувати теорію з практикою, об’єктивно оцінювати

стан речей, довідалися, як
реально досягати цілей,
незважаючи на різні перешкоди і проблеми. Водночас ми багато чого робили
самостійно, що нам дуже
імпонувало, адже в Україні
є певні шаблони, яких у роботі треба дотримуватися.
— З Ольгою Денисюк я
стажувалася в міжнародній
консалтинговій компанії
Elstan Grоup B. V., — каже
Катерина Ільницька. — Ми
брали участь в інформаційних зустрічах із представниками різних держав,
відвідали чимало теплиць,
працювали з програмними
продуктами компанії, досліджували та аналізували
кейси клієнтів підприємств.
У колективі нас дуже підтримували, усі ставилися
до нас об’єктивно, мотивували, хвалили за ідеї. Багато
почерпнули й у спілкуванні з іноземцями, навчилися
працювати в команді, провадити презентації, адаптовуватися до зовнішніх умов.

Катерина Кухтяк та
Христина Пістун

Олена Познякова стажувалася в компанії Diamonal
FMS Ukraine (її офіс є в
Україні), де разом із Іриною
Марків змогла випробувати
себе в різних напрямах роботи.
— Нас дуже підтримувала директор компанії
Анастасія Ружина, яка вміло
мотивувала до успіху, — ді-

Ольга Денисюк та
Катерина Ільницька

литься враженнями Олена.
— Я паралельно навчаюся
ще в Польщі, тому завдяки
керівникові компанії зуміла поєднати і стажування,
і навчання. Робила презентації, готувала короткі описи різних змагань.
Нині працюю над тим, щоб
впровадити в нашому інституті програмні засоби
цієї компанії для роботи з
бухгалтерською звітністю,
адже це допоможе інституту скеровувати роботу у
правильне русло, аналізувати її, робити прогнози на
майбутнє.
Дівчата отримали більше від очікуваного: розвинули свої професійні
вміння, особисті якості,
лідерські навички, навчилися усвідомлювати життєві цілі, виходити за межі
власного комфорту, розуміти власні слабкі й сильні
боки, стали впевненішими
в собі. А ще чудово відпочили, ознайомилися з різними
культурами, ставленням нідерландців до довкілля, використання своїх дуже обмежених ресурсів. На їхню
думку, студенти-економісти вже тепер мають дбати про поповнення знань і
навичок, шукати паралельні можливості для свого
професійного зростання,
не боятися брати участь у
різних міжнародних проектах, стажуваннях в Україні і
за кордоном. Це допоможе
здобути неоціненні навички з економічного аналізу,
маркетинґу, додасть упевненості на ринку праці.
Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

У співпраці зі Львівським
ІТ-кластером

К

— Оскільки штучний
інтелект став трендом
усього світу (він керує
машинами, різноманітними роботами, розпізнає мови, автоматично
дає відповіді на запити
користувачів тощо), то
ідею створення кафедри
ми виношували вже давно, — говорить Наталія
Богданівна. — А те, що
львівські ІТ-компанії мають замовлення не лише
у галузі аутсорсинґу, а й
у продуктовій, стало рушієм для створення кафедри: 1 вересня вперше
відкрилися двері для бакалаврів цієї спеціальності.
Наразі навчатимемо й
студентів другого — четвертого курсів, магістрів
спільно з кафедрою інформаційних систем і мереж. Надалі своїх студентів готуватимемо самі.
— У Політехніці кричуще бракує навчальних
площ. Як вдалося розв’язати цю надважливу проблему?
— Нам просто пощастило. Маємо гарні аудиторії у ХХ корпусі на вул.
Князя Романа, практично
ціле крило (4 лабораторії
і 2 аудиторії для практичних і лекційних занять).
Наразі наші доброчинці обладнали технікою
лише два класи та викладацьку, на черзі ще два,
установлено мережеве
забезпечення. Робота з
наповнення класів триває
швидкими темпами. До
речі, в компаніях-партнерах працюють наші випускники, чимало з яких

| Світлина Катерини Гречин

афедру штучного інтелекту в ІКНІ створили 15 серпня, та вона
вже повноцінно готує нове покоління фахівців. Про кафедру, її
плани й завдання розмовляємо з її очільником професором Наталією
Шаховською.

займають керівні посади.
Це теж на користь студентам.
— Чи бачите потенціал
у першокурсників?
— Першокурсників ми
практично ще мало знаємо. Однак під час виховної години першого дня
навчання склалося враження, що вони дуже позитивні і спраглі до знань.
Сподіваюся, ми з ними, як
зі старшокурсниками, теж
досягнемо добрих результатів.
— Що цікавого запропонуєте своїм студентам?
— Цікавинкою буде
те, що під час навчання студенти самостійно
(хоча й під наглядом викладачів) проходитимуть
онлайн-курси в провідних університетах світу
(ідеться про Гарвард і
Оксфорд, де вже розроблено такі програми, як
і в нас). Окрім оцінок за
відповідний предмет,

вони отримають сертифікат, що підтверджуватиме
їхні знання. Крім цього,
на практичних заняттях
студенти працюватимуть
у командах, виконуватимуть різні проекти.
ІТ-кластер обіцяв надати
нам своїх працівників для
роботи зі студентами.
— Програмою обміну
студентів із закордонними
університетами скористаєтеся?
— Над цим працюємо,
зокрема, порівнюємо плани з Лодзькою політехнікою. Це щодо першокурсників. А от студенти
старших курсів уже мають
такий досвід. Цього року
вони проходили в Німеччині літню школу з робототехніки. Для того, щоб
їм було легше адаптуватися, брати участь у різних
студентських програмах
світових університетів,
плануємо частину лекцій читати англійською
мовою вже від першого
курсу.
— Як плануєте розвивати кафедру?
— Будемо розвиватися
у трьох напрямах: робототехніка, розпізнавання мови й розпізнавання
зображень. У кожному з
тих напрямів працюватимуть відповідні гуртки
(залучатимемо студентів
до наукової роботи), а також будемо організовувати різноманітні семінари
для працівників кафедри й
усіх, кого цікавлять ці проблеми. Спільно з ІТ-компаніями готуємо плани

навчання для магістрів.
Найбільшим викликом для
нас є кадри, адже молодь,
закінчивши університет,
іде працювати в ІТ-компанії, тому плануємо запрошувати на роботу наших
аспірантів, які захистять
кандидатські дисертації.
У планах кафедри — міжнародна співпраця, виконання ґрантів разом із закордонними партнерами,
госпдоговірні тематики
(старшокурсники вже виконували таке замовлення для ЛОДА). Є домовленість про виконання
нового великого проекту,
у якому братимуть участь
не лише науковці кафедри,
а й студенти.
— Штучний інтелект
— це добре, але чи не є він
загрозою людству?

— Загалом, загрози
штучного інтелекту описали чимало письменників. Можливо, така загроза
й справді існує, але на цьому етапі нашого розвитку
він лише сприятиме людству розв’язувати складні
задачі.
Катерина ГРЕЧИН
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нескорені

Студентський рух опору

У

попередніх числах тижневика (23–24, 25, 26) доктор історичних наук
Богдан Левик розповів про навчання і побут студентів у повоєнному
Львові. Сьогодні пропонуємо його дослідження про спротив студентів,
зокрема Львівської політехніки, радянському тоталітарному режимові й
насаджуваній комуністичній ідеології в 1944–1953 рр.

Антибільшовицькі
виступи й перші
арешти
Ідеологічний тиск,
зросійщення навчального процесу і справочинства викликали опір
студентів і викладачів.
Спершу він, зазвичай,
мав індивідуальний характер. У відповідь радянська влада розпочала
репресії, оскільки Народний комісаріат державної безпеки (НКДБ)
провадив
постійну
агентурно-оперативну
роботу серед студентства. Наприклад, 1945 р.
студентів лісотехнічного факультету Зиновія
Баб’яка, Євгена Кулика,
а також Романа Процайла заарештували за
підозрою у „співпраці з
німцями“, бо вони були
на примусових роботах
у Німеччині. Підозрілих
студентів за вказівкою
НКДБ відраховували
з формулюванням „за
пропуски занять“. Як
приклад, 11 листопада
1944 р. відрахували студента лісотехнічного
факультету Мирона Сойка (у червні 1946 р. він
загинув у бою з підрозділом МДБ).
У лютому 1946 р. відбулись вибори до ВР
СРСР, із цього приводу в
місті з’явилися листівки
із закликом бойкотувати
їх. До підпільної роботи
залучали також студентів зі сходу України. Так,
студентка Анна Москальова, росіянка, утриму-

вала конспіративну квартиру для підпільників.
Тут зберігався шрифт та
пристрій для друкування
листівок.
Нерідко студенти
відкрито критикували
дії радянської влади.
Так, студент четвертого
курсу Олександр Ліцин
гостро розкритикував
постанову РМ СРСР про
зниження цін на комерційні продтовари й підвищення цін на планові
продукти, назвавши такий крок влади виманюванням грошей у людей.
У поширенні листівок
брали участь і переселенці з польської території
студенти Іван Жук та
Володимир Гвоздецький.
Студенти виїжджали й до
районів області. Тут вони
збирали гроші для українського підпілля.
У лютому 1946 р. на
зимову сесію з 1452 студентів Львівської політехніки 231 не з’явився .
Склали іспити тільки 745
осіб, оскільки багатьох
заарештували або відрахували з інституту. Від 1
січня 1945 р. до 1 березня
1946 р. органи НКДБ заарештували у Львівській
області 97 студентів, із
яких 52 чинили опір радянському режимові в
рамках студентських організацій і груп, 11 були
членами „дорослих“ організацій, 34 діяли самостійно.
У квітні 1946 р. органи заарештували 28 студентів, серед них Дем’яна Демківа та Михайла
Мамчура з лісотехнічно-

го факультету, які виготовляли документи для
товаришів із підпілля
ОУН, завдяки чому тим
удалося легалізуватись і
навіть вступити на навчання до вишів.
До 27 лютого 1947 р.
діяла військова цензура
на листування, а згодом
її замінили на негласний
політичний контроль
(наказ № 0084 МДБ). За
реальне відтворення ситуації у Львові у своїх
приватних листах було
репресовано студентів
Дарину Колодій і Петра
Кизиму.
Восени 1948 р. у
Львівській політехніці
заарештували 24-х студентів нібито за вбивство
30 селян. Звинувачення в
організації групи висунули адвокату Михайлу
Петрашеку і студенту
четвертого курсу Левку
Бойку. На суді всі відмовились від звинувачення,
однак їх засудили до 25
років виправних робіт.
Студенти
Євстахій Медвідь і Мирослав Строцький, маючи
зв’язок із ОУНівським
підпіллям, отримували
для поширення часопис
„Ідея і Чин“ та листівки
„Школярам“, „До селян“.
1949 р. з’явилися листівки нового змісту —
„Шовіністичне заморочування і русифікаційна
гарячка більшовицьких
імперіалістів“, „Чи ведуть большевики до комунізму“, які поширювали студенти Мирослав
Пакош і Василь Гамула. Листівки друкували

в підпільній друкарні
Станіславської області.
Обидва студенти планували створити підпільну
молодіжну організацію,
застосовуючи двійкову
систему. Василь Гамула й Остап Задорожний
поширювали листівки в
березні 1949 р. й на території Політехніки.
У грудні 1949 р. до
Львова приїхав перший
секретар ЦК КП(б) України Микита Хрущов,
який, зібравши партійний актив вишів Львова,
нищівно розкритикував
його за слабку ідейну
роботу. Після того розпочалися „чистки“. Так,
нібито за приховані плани вбивства Я. Галана
заарештували студента
Політехніки Андрія Литвина. Студентів Дребетюк і Щур відрахували за
відмову вступити до комсомолу, Пастушенка — за
висловлювання про важке матеріальне становище радянських студентів.
1949 р. з ЛПІ було
відраховано близько
200 студентів як неблагонадійних, а за ввесь
1949/50 н. р. — 344, що становило 8%. Мотиви відрахування — стосунки з
раніше заарештованими,
симпатії до релігійних
переконань, національно-патріотичні висловлювання, „безідейність“,
„космополітизм“, „схиляння перед Заходом“,
слухання зарубіжних
радіостанцій. Студенту
О. Чабаку за релігійні переконання „відмінили“
відмінні оцінки.
Богдан ЛЕВИК,
доцент кафедри
історії, музеєзнавства
та культурної спадщини,
доктор історичних наук
Далі буде
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позиція

наш календар

минулому числі тижневика ми опублікували ініціативу
щодо присвоєння нашому університету імені Степана
Бандери. Сьогодні подаємо відгуки на неї.

У

21 вересня — День миру.
24 вересня — День машинобудівника.
27 вересня — Всесвітній день туризму.

Це логічно й закономірно

Пам’ятні дати

Логічно й закономірно, що
на вулиці Степана Бандери, де
височіє його велична скульптура, тепер може бути і провідний
виш України з його славетним
ім’ям.
Згадаймо, ким ми були і є для
наших затятих „друзів“: спочатку

„мазєпенци“, далі „петлюрофци“,
а нині „бендєрофци“. Уважатиму
за честь працювати у закладі з
ім’ям, яке має наш нарід.
Микола ЗУБКОВ,
заслужений працівник освіти
України, мовознавець

Кафедра ініціативи
не підтримує
Спростування повідомлення, розміщеного у засобах
масової інформації, щодо ініціативи присвоєння імені
Степана Бандери Національному університету „Львівська
політехніка“.
Приватна ініціатива викладача В’ячеслава Гнатюка, члена
партії ВО „Свобода“, щодо присвоєння імені Степана Бандери
Національному університету
„Львівська політехніка“, не є
консолідованою думкою колективу кафедри історії, музеєзнавства й культурної спадщини. Цю
ініціативу обговорювали на засіданні кафедри 6 червня 2017 р.,
проте вона не здобула загальної
підтримки викладачів.
Зокрема, викладачі кафедри
підкреслили особливу роль Степана Бандери в українському
національно-визвольному русі,
відзначили належне вшанування
його імені у Львівській політехніці (вулиця, на якій розташований головний корпус університету, барельєфи С. Бандери та
Р. Шухевича як колишніх студентів, системний націєтворчий навчально-виховний процес
тощо).
Викладачі кафедри зазначили, що в разі актуалізації питання присвоєння почесного
імені університету передусім
треба звернути увагу на відомих представників української

науково-технічної еліти. Адже
на тлі особливої уваги до постаті С. Бандери залишаються поза
фокусом наукові здобутки всесвітньовідомих представників
української науково-технічної
еліти, яка також долучилась до
формування освітнього й наукового середовища учасників
українського національно-визвольного руху.
Серед запропонованих кандидатур були професор і неодноразовий ректор Львівської
політехніки університету Юліан Медведський і професор Іван
Левинський, активні громадські
діячі, члени „Просвіти“, НТШ,
меценати.
Колектив кафедри:
П. ВЕРБИЦЬКА, І. ХОМА,
Я. ЛИСЕЙКО, Р. КУЗЬМИН,
В. БАНАХ, А. НАГІРНЯК,
І. СТАСЮК, С. КОНЮХОВ,
О. РАТУШНА, Н. ПАНАС,
І. БУКОВСЬКИЙ,
Р. ЗІНКЕВИЧ, Р. МЕЛЬНИК,
А. НАГІРНЯК, І. ГНІДИК,
Н. БАРАНОВСЬКА,
Ю. КУРДИНА.

21.09.1648 — козацькі полки здобули
фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщинський, український композитор, поет
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць,
знаний український дириґент і композитор.
22.09.1791 — народився Майкл Фарадей,
відомий англійський фізик і хімік.
22.09.1835 — народився Олександр
Потебня, видатний український мовознавець, літературознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко,
український маляр і педагог.
22.09.1933 — відкрилася виставка проектів пам’ятників Тарасові Шевченку в
Харкові й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ Богдана
Хмельницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія Крушельницька, геніальна українська співачка.
23.09.1919 — спільне засідання Директорії та урядів УНР і ЗУНР, на якому ухвалено почати воєнні дії проти армії
Денікіна.
24.09.1801 — народився Михайло
Остроградський, знаний український
математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчинський, талановитий поет-пiсняр i прозаїк, вояк УГА.
25.09.1992 — уведено в дію канал
„Рейн-Майн-Дунай“, який проліг через
територію тринадцяти держав і зв’язав
Чорне та Північне моря.
26.09.1901 — народився Семен Скляренко, український письменник, автор
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця.
26.09.1989 — завершився перший фестиваль української пісні та популярної
музики „Червона рута“.
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) почав виходити перший українськомовний часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах,
український письменник.
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постфактум

Форумівські точки творення
Ц
ьогорічний Форум видавців був, як завжди, наповнений „під
зав’язку“ різнобічними подіями, на які тільки встигай добігти.
Не все із запланованого відбулося (інколи подію скасовували після
двадцяти хвилин очікування), не все було таким, як собі уявляли,
але багато заходів (загалом їх було понад тисячу) приємно вразили
своїми інтелектуальними й поетично-прозовими відкриттями.

Інститут книги

| Світлина Наталі Яценко

Під час Форуму видавців
відбулася репрезентація нової
та давно очікуваної для України інституції — Інституту
книги. Президент Форуму
Олександра Коваль зауважила, що шлях від ідеї, яка виникла ще 2005 року з огляду на
те, як добре функціонує схожа
установа в Польщі, до її реалізації був доволі довгим — у
листопаді 2015 року на розгляд
Верховної Ради було подано
законопроект, а лише в лютому цього року Президент підписав відповідний закон, ухвалений 232-ма голосами народних депутатів. На конкурсній
основі 13-го липня директором Інституту книги обрано журналістку,
кураторку книжкових проектів і літературних програм Тетяну Терен.
Інститут книги — це нова для
України форма інституції, проте
дуже потрібна: її завданням буде
розвивати книговидавничу справу,
стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати читання й
твори українських авторів за кордоном. Основне покликання Інституту
— формувати державну політику в
царині книговидання України.
Запустити таку інституцію було
би легше, якби відбувалися системні
зміни в державі. Важливим є розподіл бюджетних коштів, бо їх через
постанову КМУ № 710, де йдеться
про економію, не можна буде наразі використовувати, щоб провадити
резиденції для зарубіжних гостей
— письменників і перекладачів.
Тому наразі Міністерство культури
допомагатиме в розбудові нової організації, як може — Інститут книги буде розташовано в музейній частині Лаври, там потрібно зробити
ремонт, закупити приладдя й інші
офісні речі.
Не всі напрями діяльності Інституту будуть пріоритетними від само-

го початку. Відділ промоції планує
провести велику промокампанію читання в регіонах і розширити кількість літературних розділів у медіа.
Програма „Цифрова бібліотека“ передбачає оцифрування найважливіших книжок, щоб вони, від найдавніших літературних джерел до сучасних, були у віртуальному доступі на
одному, мультимедійному ресурсі.

Ті, що найкращі
На конкурс „Найкраща книжка
Форуму — 2017“ надійшло 447 видань
від 90 видавництв. Книжки оцінювали у 15-ти номінаціях. У кожній із них
визначали лише одного переможця.
Змінилася форма проведення конкурсу: три окремих журі незалежно
одне від одного обирали книжки в
Харкові, Києві та Львові. Церемонія
нагородження відбулася у львівській
Опері. Журі вирішило не присуджувати Ґран-прі. Видавництво Львівської політехніки подало на конкурс
15 книжок, але жодна з них не здобула
нагороди.
Отже, відзначимо деяких переможців: у номінації „Класична українська література“ перемогла книжка
Івана Франка „Мойсей“ („Видавни-

цтво ЛНУ ім. І. Франка“), у номінації
„Сучасна українська проза“ — книжка Сергія Жадана „Інтернат“ („Видавництво Meridian Czernowitz“), у
номінації „Сучасна українська поезія“ — „Антологія української поезії
XX століття: від Тичини до Жадана“
(упорядник Іван Малкович,
видавництво „А-ба-ба-га-лама-га“), у номінації „Класична
зарубіжна література“ — книжка Мацуо Басьо „Поезії“ („Веселка“), у номінації „Сучасна
зарубіжна література“ — книжка Хорхе Луїса Борхеса „Книга
вигаданих істот“ („ВСЛ“), у номінації „Біографія“ перемогла
книжка Леоніда Ушкалова „Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди“ („Дух
і літера“), у номінації „Історія“ перемогла книжка Оксани
Кісь „Українські жінки у горнилі модернізації“ („КСД“), у
номінації „Український nonfiction“ — книжка Тимура Ворони „Стартап на мільйон. Як
українці заробляють на технологіях“ (видавництво Vivat), у номінації „Перекладений non-fiction“ —
книжка Христі Фріланд „Плутократи.
Епоха нових багатих і занепад старої
системи“ („Наш формат“), у номінації „Навчальна, довідкова, професійна література“ перемогла книжка Альберто Каїро „Функціональне
мистецтво: вступ до інфографіки та
візуалізації“ („Видавництво УКУ“), у
номінації „Візуальна книга“ переміг
графічний роман Івана Франка, Міхая
Тимошенка, Кирила Горішного „Герой поневолі“ („Леополь“).
Щоб книжки потрапили до списку найкращих, потрібно враховувати все — якість тексту, ілюстрацій,
шрифтів та допоміжних елементів.
Окрім цього, має значення якість паперу, друку й кріплення. Книжка має
бути цілісною як композиційно, так
і структурно, у ній усе мусить взаємогармоніювати. Про це йшлося на
„страшному суді“ дизайнерів, який
16 вересня відбувся в готелі Leopolis.
Його учасники зійшлися на думці, що
біда наших видавців у тому, що вони
роблять акцент на чомусь одному у
виданні, тоді як насправді важливе
все.
Наталя ЯЦЕНКО
Далі буде.
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освітній кластер

У фокусі — майбутнє університету
m Закінчення. Початок на 4 с.

Університет має стати епіцентром їхніх проектів та
ініціатив.
Чого студент очікує
від викладача тепер? Не
наукового звання чи наукових публікацій, а певного світогляду, цікавого
викладання, привабливих
пропозицій до співпраці.
Тепер університет повинен змінити свою роль: не
готувати фахівців на вимогу роботодавців, а стати
місцем розвитку студентів, їхніх проектів — щоб
вони самі могли готувати
собі робочі місця.

Очікування та
реалії

| Світлини Ірини Мартин

Хто зазвичай приходить до університету?
Молодь, якій здебільшого
16, 17 чи 18 років, а не, як
є, скажімо в Ізраїлі, де всі
після школи масово йдуть
служити до армії і лише
після цього думають про
здобування освіти. Тому
в нас часто до студентів
ставляться, „як до діток“.
Там, де так є, студенти не
мають змоги розвиватися,
шукати себе. Студент — це
не дитина, якою викладач

повинен опікуватися.
Це доросла людина,
його партнер, із яким
треба спілкуватися нарівні, провадити діалог.
У тих університетах, де
цього дотримуються,
вчаться успішні та творчі студенти, вони проявляють цікаві ініціативи
й утілюють їх, відповідальні за свої рішення.
Хороший викладач,
зайшовши до аудиторії,
повинен розповісти студентові те, до чого він
дійшов у висліді своєї наукової праці, бо на сьогодні
навчальний процес — це
не просто його праця з написаних книжок, а значно
більше.

Вища школа
майбутнього
Тепер часто ставимо
питання про додану вартість під час навчання. Для
цього університет потребує не лише студента, який
цього прагне, а й доброго
оснащення, сучасних лабораторій. Кожен відповідальний студент ставить
собі запитання про те, як
його навчають, чому навчають, де навчають і яке буде
його соціальне служіння.

Попри те, що на сьогодні
великий попит на здобуття
технічної освіти, здебільшого в ІТ-технологіях, гуманітарні й соціальні науки теж мають свою нішу,
адже завдяки ним студент
може мислити, аналізувати, критично оцінювати.
У документі ЮНЕСКО
„Вища освіта до 2030 року“
є визначення університету
світового рівня: „Університет світового рівня — це
університет, де є критична
маса талантів (студентів і
викладачів), які одностайно поділяють академічні
цінності, усвідомлюють
свою місію й мають достатню модель ефективної
автономії та самокерування, але забезпечують усі
умови для основних досліджень, просувають науку
задля служіння людству“.

На сьогодні вже не стоїть питання, де навчатися,
а радше як, адже маємо
безліч онлайнових курсів
і можливостей дистанційної освіти. Важливо — хто
навчає студентів, тобто
високофахові викладачі
на часі. І, звісно, добрий
потенціал студентів. Щоб
ефективно діяв університет майбутнього, мусить
бути його колективна згода із суспільством і бізнесом.

За що існуватиме
університет?
Університет потребує
ресурсів, однак він не існуватиме лише за рахунок
того, що студенти платитимуть за навчання. Тепер
вони не можуть стовідсотково сплатити собівартість хорошої програми.
Тому вихід — шукати додаткові ресурси в міжнародних меценатів, донорів, організацій. Це нелегкий і тривалий процес. Тут
насамперед мусить бути
довіра. В Україні є багато
підприємців, які готові
співпрацювати з університетами, однак вони не
мають упевненості, що
кошти, які вони вклали,
використають за призначенням. Отож, є питання
довіри, а вона не виникає
відразу. Її вибудовують
роками.
Ірина МАРТИН
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знакове видання

„Будьмо собою!“ — дороговказ для кожного

С

имволічно, що одним із перших заходів цьогорічного Форуму
видавців у Львові стало представлення біографічного нарису
„Будьмо собою. Життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого“.
Передмову до книги написав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
Один із упорядників видання — директор Інституту історії церкви
Олег Турій.

— Патріарх Йосип був сином своєї землі, голосом мовчазної Церкви
й переслідуваної України. У цілому світі його приймали президенти
й посли як очільника України, яка
тоді перебувала в „тюрмі народів“,
— наголосив Блаженніший Святослав під час презентації. — „Будьмо
собою“ — я обрав цей заклик для
пастирського послання, щоб показати, що слова Йосифа Сліпого — це
не погляд у минуле, а дороговказ у
майбутнє, як програма життя, будівництва Церкви, народу, держави. Тому сподіваюся, що будете собою — справжніми, а власний шлях
до цього знайдете, прочитавши цю
книжку.
Владика Гліб Лончина (один із
небагатьох, хто знав Патріарха за
життя) пригадував, як Йосиф Сліпий
на багатьох конференціях, зустрічах
зі студентами та паломниками говорив, що нашим первородним гріхом
є те, що ми, українці, не є собою. А

треба навчитися цього, бо маємо глибоку культуру, давню історію.
— Патріарх був маєстетичною
постаттю. Ми всі на нього дивилися,
як на ікону. Це була справді шляхетна людина. Він нас настановляв, навчав. Уже тоді ми, семінаристи, були
свідомі, що це історична постать, яка
приходить раз на сто років. Коли
Шептицький сказав Сліпому, що
висвячуватиме його на Патріарха,
той звернувся: „Ексцеленціє, та то ж
велика відповідальність“, на що Митрополит відповів: „а ще більша відповідальність — не прийняти цього“,
— поділився спогадами владика Гліб.
Віце-ректор УКУ Мирослав Маринович розповів, що його свого
часу вразила молитва молодого
Шептицького ще до висвячення про
те, щоб Господь обрав із його родини
мучеників.
— Мене це приголомшило. Бо
хто з нас сьогодні попросить, щоб
із його родини пішли мученики. Із

цього чітко зрозуміло, наскільки
цей час відрізняється. Шептицький,
висвятивши Йосифа Сліпого, писав,
що його обрали для страдницької,
жертовної дороги. Усі це знали.
Знав і Сліпий. Це не нинішній час,
коли Патріархом ставати почесно,
тоді ставали для мучеництва. Саме
вміння стояти на принципах і йти на
жертву — означає бути собою, бути
справжнім. Бо в нинішньому світі,
як, зрештою, й тоді, щоб вижити,
іноді доводиться мімікрувати. У посланні Йосифа Сліпого йдеться про
те, щоб ми не пристосовувалися, а
мали сміливість бути собою й іти на
жертву, якщо цього треба.
У книзі є фраза про те, що життя
Патріарха не було прямою дорогою,
а постійним лабіринтом. І це те, що
завжди змушувало приймати рішення. Зараз і нам важливо віднайти
компас для дороги до себе справжніх, — так уважає головний редактор журналу „Патріархат“ Анатолій
Бабинський. — І ця книга має нам
допомогти не лише ознайомитися з
життям Патріарха, а й зрозуміти —
що далі, чи залишимося такими, як
були до того, коли довідалися більше
про цю постать, чи під його впливом
змінимося.
Наталія ПАВЛИШИН

жіноча історія

Українки. Гартування випробуваннями

П

ро українок — сміливих, сильних, які не
були бездіяльною частиною історичних чи
суспільно-політичних процесів, а їхніми творцями,
говорили під час Форуму видавців.

Дві книги, які засвідчують, що казати про
жіноцтво як про слабку
стать неправильно і нечесно — „Українки в ГУЛАГу:
вижити значить перемогти“ та „Українські жінки
у горнилі модернізації“
представляла старша наукова співробітниця, докторантка Інституту народознавства НАН України,
президентка Української
асоціації дослідників жі-

ночої історії Оксана Кісь.
Перша книга її авторства
— результат багаторічних досліджень, а друга —
збірник статей одинадцяти
дослідниць за загальною
редакцією Оксани Кісь.
Видання „Українські
жінки у горнилі модернізації“ цьогоріч навіть
здобуло перемогу в номінації „Історія“ конкурсу
„Найкраща книга Форуму
— 2017“.

— Ця книга охоплює
період від кінця ХІХ до
середини ХХ ст. — час
стрімких змін в українському суспільстві. Вони

були пов’язані не лише з
новітніми технологіями, а
й із новими ідеологіями, які
суттєво позначилися на світогляді українців, політичних і соціальних процесах.
„Українські жінки у горнилі модернізації“ — результат праці кількох відомих
українських дослідниць.
Основне завдання книги
— спростувати стереотипи про пасивність українок
та показати їхню активну
участь у суспільних змінах,
— окреслила основні теми
книги Оксана Кісь.
Особливу роль приділено й участі жінок у двох сві-
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тових війнах. Бо це внесло
кардинальні зміни в життя
родин і жінок зокрема, бо
змушені були переймати на
себе й чоловічі ролі. Саме
українки першими взяли
до рук зброю і стали в одну
лаву з чоловіками. Про силу
українок свідчить і розділ
про діяльність ОУН та УПА.
„Українки в ГУЛАГу:
вижити значить перемогти“ — ще одне знакове видання, основою якого стали спогади жінок, які мали
досвід політичного ув’язнення в таборах і в’язницях ГУЛАГу в 1940–1950-х
роках. У книзі використано

спогади 120 жінок: мемуари, листи, щоденники колишніх ув’язнених та історичні інтерв’ю.
Ідея обрати для дослідження саме 40–50-ті

ФОРУМ ВИДАВЦІВ

роки — не випадкова. Передовсім, найбільше спогадів жінок, які опинилися
в політичному ув’язненні,
стосується доби сталінізму. Із іншого боку, важливо
було показати, що частка й
українців загалом, і жінок
зокрема серед невільників
ГУЛАГу стрімко зростала
власне в повоєнні роки.
Тому цей період найпоказовіший для вивчання саме
досвіду українок-політв’язнів.
— Здебільшого — це
українки західних регіонів, які так чи інакше були
причетні до національного
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підпілля, співпрацюючи з
ОУН й УПА чи підтримуючи національно-визвольний рух. Є в книзі свідчення
і представниць інших національностей — польок, росіянок, єврейок, німкень, у
спогадах яких були виразні
сюжети про українських
жінок, — зазначила дослідниця.
Книга містить чимало
цитат зі спогадів колишніх невільниць. Це авторка
зробила свідомо, „щоб дати
голос тим жінкам, аби їх
почула ширша аудиторія“.
Наталія ПАВЛИШИН

книга „Дня“

„Корона, або Спадщина Королівства
Руського“ — ліки від історичної амнезії

Ф

орум видавців у Львові вже став традицією із власними
традиціями. Є презентації, яких читачі очікують цілий рік.
Книжкові новинки газети „День“ щоразу розширюють коло
своїх шанувальників, тож їх представлення завжди проходить у
вщерть заповненій залі. Цьогоріч читачам підготували ще одне
видання — „Корона, або Спадщина Королівства Руського“. Як
схарактеризувала його головна редакторка газети „День“ Лариса
Івшина — „книга, що лікує історичну амнезію“.

Видання із чотирьох розділів,
зібране з кращих публікацій знаних
авторів газети „День“, акцентує увагу на ключових подіях української
історії, порушує питання аристократії, відображає минувшину. Завдання книги — нагадати: через те, що
в Україні надто довго домінувала
„народницька“ історіографія, у якій
не було місця еліті й тим, хто своїми
вчинками, моральними й інтелектуальними якостями підіймався над
загальною масою (їм відводили роль
антагоністів і протиставляли пригноблений клас „трудящих“), коли
таки вдалося відновити свою незалежність, проблема державної еліти постала в нашому суспільстві так
гостро. А ці видання допомагають
подолати комплекс меншовартості
та спонукають пишатися власною
історією.
— Ця книга пропонує принципово нову оптику для ключових подій

української історії. Адже вона розпочалася не 25 років тому й навіть не від
1654 року, у чому намагалась переконати нас колоніальна історіографія.
„Корона, або Спадщина Королівства
Руського“ має на меті переосмислити джерела й саму природу української державності. Це наша спроба
поставити надважливе питання — із
якого етапу Україна починає своє літочислення? Можливо, від київського
князя Святослава, який 971 року уклав
мирний договір із візантійським імператором Іоанном Цимісхієм, чи
від Ярослава Мудрого, тисячоліття утвердження якого на престолі
будемо відзначати 2019 року? Нам
підготовлена нашими пращурами
величезна, багатюща спадщина і її
треба осмислено взяти. Тільки наша
готовність дозволить опанувати її, —
наголосила Лариса Івшина.
Як зазначила директор Міжнародного інституту освіти, культури

та зв’язків із діаспорою Львівської
політехніки Ірина Ключковська, яка
модерувала презентацію, ця книга
дає нам надію на повернення європейської величі, її адресовано кожній
українській родині, кожній українській дитині, тож її можна інтегрувати в навчальний процес.
Один із авторів книги, екс-голова
СБУ, дослідник Київської Русі, Візантії, Болгарії Ігор Смешко наголосив
на тому, що сучасна російсько-українська війна — це боротьба за історію
і за генетичний код. Адже без України
не було би Російської імперії, бо історія Московії — це історія татарського
ярма. Ми створили монстра, який тепер воює проти нас і веде інформаційну війну. Без відновлення історії,
свідомості в нас мало шансів.
Про потребу усвідомлено підходити до своєї історії, не лише знати
її, а й черпати з неї безцінний досвід, говорив і проректор Острозької
академії Петро Кралюк. Він зокрема
наголосив, що наша проблема в тому,
що ми не лише пороздавали свою історію, а й відклали її. Живемо лише
козаччиною, забуваючи, що в нас
була блискуча аристократія, яка зробила чимало цінного, і їй варто віддати належне.
Наталія ПАВЛИШИН
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наше майбутнє

Україна-2030

14

вересня Львівська політехніка гостинно приймала
презентацію книжки-доктрини збалансованого розвитку
„Україна-2030“ народного депутата 8 скликання Сергія Тарути.
Презентація відбулась у рамках 24-го Форуму видавців у Львові.

Із вітальним словом витупили
проректор Роман Корж і директор
Інституту економіки й менеджменту
Олег Кузьмін.

За словами автора, „Україна-2030“
— це книга, у якій уперше запропоновано конкретні терміни запуску та
реалізації механізмів збалансованого

розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України
до 2030 року. Сергій Тарута також
зазначив, що для того, аби знати, як
рухатися в напрямку до кращого майбутнього України, потрібно спочатку
вибрати місце призначення, а потім
— розробляти способи досягнення
мети.
Анастасія МОЗГОВА

свічка пам’яті

„У ХХ сторіччі Україні вистрелили в голову“

15

вересня в рамках 24-го Форуму видавців у Львові київська
письменниця Олена Герасим’юк презентувала книжку під
назвою „Розстрільний календар“ — хроніку політичних репресій
у радянській та сучасній Україні.

Незважаючи на назву, видання містить не лише історії про тих,
кого було розстріляно, а й про факти
арештів, допитів, репресій, викрадень тощо. Усі записи подано не у
звичній хронологічній послідовності, а прив’язано до традиційного календаря, тож, відкриваючи книжку на
сторінці певної дати, ми бачимо, чим
саме значимий цей день. До того ж,
деякі герої „Розстрільного календаря“
живі й нині, наприклад, Іван Макар,
учасник АТО, батальйону „Айдар“,
який розповідає про власний досвід
арештів й ув’язнень. У книжці також
згадано й тих, хто був частиною репресивної системи, її основою, а потім і самі потрапили в лещата.
За словами Олени Герасим’юк, виходу книжки
передував інтернет-проект із аналогічною назвою. Усе почалося з дослідження сучасного
стану в’язниць і розмов
із ув’язненими про це. У
часі такого спілкування
Олена почала пригадувати, що десь це вже було, звідкись вона
вже це знає, тож метою проекту стало порівняння радянської і сучасної
української пенітенціарних систем.
— Описуючи ці важкі історії, ми
хотіли висвітлити простір за ґратами й щось змінити в цій системі. За
допомогою історичної ретроспек-

тиви намагалися показати тяглість
прикрих традиції, які в ній панують.
У часі проекту ми почали розуміти, що часто ті, хто захоплюються
творчістю Остапа Вишні чи Миколи Леонтовича, насправді навіть не
підозрюють, які важкі долі були в цих
митців. Кожен, хто стежить за нашим
інтернет-проектом чи має цю книжку, отримує нагадування про те, що
в радянської репресивної машини не
було вихідних, — розповідає авторка.
Видання є певним зрізом того, що
є у публічному доступі — команда
використовувала перевірені джерела, а також співпрацювала із глибоко
зануреними в цю тему дослідниками. Авторство текстів належить не лише Олені
Герасим’юк — у передмові до
книжки можна знайти імена
тих, хто долучився до створення цього видання, серед
них й Олена Кухар.
— Людина влаштована
так, що вона не може щодня
пам’ятати про болюче й жити
з цим. Для мене — це книжка,
яку неможливо читати від початку до кінця — її можна розгорнути
на певній сторінці, аби настав момент
усвідомлення, який нам усім дуже потрібний, — розповідає Олена Кухар.
Із боку відвідувачів презентації
книжка отримала декілька зауважень.
Олена Герасим’юк відповіла, що видання справді містить деякі неточ-

ності стосовно дат, і запевнила, що
кожен із читачів може написати їй на
Фейсбук-сторінку щодо потрібних
правок, аби, перевидаючи „Розстрільного календаря“, ці речі взяти до уваги. Докоряли авторці й у порушенні
логічності добору історій, але вона
спростувала ці закиди:
— Так, у книзі є не лише політичні,
а й цілком кримінальні вбивства, але
як філолог і поет я волію розглядати
їх як втрату інтелектуальних українських теренів. Як смерть людини,
розстріляної у в’язниці, за те, що вона
боролася за територіальну цілісність
і незалежність України, так і смерть
того ж Леонтовича від кулі чекіста
стоять для мене на одному рівні, тому
що через ці вбивства ми дуже багато
втратили як інтелектуальна нація. У
ХХ сторіччі Україні просто вистрелили в голову, і тепер нам потрібно переосмислити цю травму, жити з нею,
лікувати її і зрозуміти, що потрібно
зробити для того, аби таке більше не
повторилося.
Анастасія МОЗГОВА
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КУЛЬТУРА

креативні стратегії

коротко

„Бізнес — це теж
творчість“
П

озаминулого тижня не просто успішні, а й творчі
підприємці Львова та регіону в межах „Тижня креативного
підприємництва“ навчали азів бізнес-старту й мотивували
до власної діяльності львівську молодь. Формою їхнього
спілкування із зацікавленими стали бізнес-сніданки, лекторії
в університетах, школах і просто неба. Найцікавіші занотовані
думки з кількох виступів пропонуємо вам.

Розпочинав „Тиждень…“ відомий ресторатор, а також, як згодом
з’ясувалося, випускник ІТРЕ Львівської політехніки Марк Зархін. Він
закцентував увагу присутніх на
потребі розвитку креативного класу в сучасному суспільстві, розмірковував про ресторанний бізнес як
складник побутової культури. „Після закінчення навчання, — розповів він, — я вирішив не працювати
в державних структурах, бо держава — першообмежувач креативності, який створює загальну сірість. Я
обійшов точки громадського харчування й зробив свій заклад (піцерію
„Челентано“) несхожим на інших.
Слухався своєї інтуїції, вивчав ринок, а сумніви долав за допомогою
впертості, бо якщо віриш у щось, то
треба бути впертим. Зрозумів, що
не можу працювати з партнерами,
якщо в нас різні цінності. Важлива,
крім цього, місія справи, бо, скажімо, для кухаря їдальні місія — просто приготувати сорок страв, а для
кухаря ресторану — за допомогою
них задовільнити клієнта. Своїми
закладами намагаюся демонструвати свої гастрономічні уявлення,
як люди мають харчуватися і в якій
атмосфері“.
Щодо порад студентам-випускникам, то Марк Зархін радить подумати, якими вони себе бачать за
десять років і що для цього, щоб
такими стати, потрібно зробити.
Заробити гроші — це примітивна
мета, а бізнес — лише інструмент
для заробляння грошей. І головне
— „у жодному разі не ставайте рабами платні“.
Тема мистецтва як бізнесу й бізнесу як мистецтва стала основною
для обговорення на зустрічі з засновницею театрального фесту „Кіт
Ґаватовича“ Євою Якубовською.
„Тільки сенс може давати унікаль-
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ну торговельну пропозицію. Ринок
сенсів у нас є, й особливо сильно він
почав розвиватися після Революції
Гідності“, — зазначила вона. Крім
цього, важлива реклама, але нова,
коли, наприклад, та ж усіма знана
кава стає донором чи лейтмотивом
обговорення якогось мистецького
продукту.
Видавець і поетка Мар’яна Савка втаємничила присутніх на бізнес-сніданку з нею у свої „терни“
підприємництва. Адже, щоб „Видавництво Старого Лева“ стало прибутковим і зірковим, довелося перейти
через труднощі й особисті кризи.
Тепер видавництво — силове поле,
яке притягує цікавих особистостей,
це місце, де цінують найкращих.
„Для керівника будь-якого бізнесу,
— зауважила Савка, — важливий момент довіри й створення простору
для реалізування творчих амбіцій
вільних і креативних працівників“.
Бізнес, зокрема соціальний, має
випромінювати емпатію й не виснажувати тих, хто його творить.
„Цього року виникло питання, чи
видати більше книжок, чи зробити
нашу команду щасливою. Вибрали,
але вже на майбутнє (таки видамо
запланованих 120 книжок), друге“,
— зізналася видавець.
Молодим людям, до 35 років, які
шукають вектори свого розвитку,
Мар’яна Савка радить читати мотиваційну літературу. Згодом, як
свідчить її досвід, стають цікавішими книжки, у яких автори діляться
життєвим досвідом. А загалом бізнес
— це теж творчість. І формула його
успіху — горизонт можливостей,
який ти постійно посуваєш.
Організатори „Тижня креативного підприємництва“ планують зробити його масштабним і щорічним.
Наталя ЯЦЕНКО

Розпочалися зйомки історичної драми „Крути 1918. Захист“
режисера Олексія Шапарева за
сценарієм Костянтина Коновалова. Стрічка розповість історію
молодих людей, які взимку 1918
року самовіддано стали на захист Батьківщини. На тлі трагічних і героїчних для країни подій
зароджується кохання головних
героїв картини Софії та Андрія.
Протягом осені будуть проведені
складнопостановочні зйомки з
використанням різних ефектів,
а закінчити виробництво фільму
заплановано наступного року.
17–24 вересня у Львові унікальна для України подія — конгрес
Міжнародного ПЕН-клубу. Це
з’їзд найбільшої світової організації письменників, яка бореться
за права людини. В Україні такий
захід відбувається вперше. Двісті
письменників із десятків країн
світу дискутують про питання перекладу, обмінюються думками
й ідеями, висловлюють позиції
щодо проблем миру та свободи слова на основних заходах
конгресу.
У львівському музеї Олени
Кульчицької до 140-річчя
художниці відкрили виставку акварелей і живопису із
серії „Народний одяг західних
областей України“. Мисткиня приблизно 50 років ходила
селами, щоб задокументувати до
найдрібніших деталей народний
одяг. Так з’явилося понад 400
акварелей цієї серії. Акварелі
Олени Кульчицької не тільки
вартісні з мистецького боку, а й
важливі з погляду історичного
— деякі намальовані елементи
строю вже втрачено.
У Львові репрезентували спільний українсько-італійський
фільм „Ізі“ режисера Андреа
Маньяні. Це перша робота
України з Італією, яку підтримала наша держава. Більшість
зйомок відбувалися біля Львова
і Трускавця, лише частина з них
— в Італії. Драматична комедія
„Ізі“ розповідає про колишнього перегонника Ісідоро, який
страждає на депресію. З українських акторів у фільмі знявся
Остап Ступка.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

український кінематограф

„Червоний“: переглянути,
не можна пропустити
9
вересня українці відзначали День українського кіно. З нагоди
такого свята у привітальному слові на Фейсбук-сторінці
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із упевненістю
підкреслив, що „український кінематограф набирає обертів та
підкорює кіноекрани“.

А яке сучасне українське кіно
знаєте ви? Якою є ваша реакція,
коли друзі пропонують піти на
перегляд фільму українського виробництва? Прикро чути, коли
українці в українських кінотеатрах
говорять: „а нє, то українське, давай шось інше“, „та як воно може
бути нормальне — воно ж українське“. Саркастичне, повне зневаги
й насмішки „та це ж наші робили!“
можна почути не лише в часі розмови про українське кіно — таку ж
реакцію викликають товари українського виробництва, діяльність
українських установ тощо. Прикро. Але нині не про комплекси
меншовартості, а про інше — про
український фільм, за який не соромно.
„Червоний“ — українська історична кінострічка за однойменним
романом Андрія Кокотюхи. Події
розгортаються 1947 року в ГУЛАГу
від часу появи в таборі Данила Червоного, вояка УПА. Головний герой
незгідний з існуючим ладом і понад
усе хоче вирватись на свободу, незважаючи на ствердження керівництва табору й самих в’язнів, що
втікати нема куди. За основу взято реальну подію — Норильське
повстання, яке докорінно змінило
систему ГУЛАГу і привело до її реформування.
Над створенням стрічки працювали: продюсерський центр
„ІнсайдМедіа“, Одеська кіностудія
та литовська кіностудія Artbox. Половину кошторису, 10 млн $, профінансувало Держкіно. Режисер
фільму, грузин за походженням,
Заза Буладзе, в одному інтерв’ю
розповів, чому він узявся за цю
роботу:
— Мої друзі називають мене
грузинським бандерівцем. Мій дідо
був учасником одного з перших антибільшовицьких повстань 1924-го
року й урятувався дивом. Для мене

це спільний фронт, який проходить
через Україну і Грузію. Тому, що
той мордор, який досі там стоїть,
мріє зламати нас. І він невипадково напав на Грузію й Україну: і там,
і там ця боротьба не припинялася
ніколи. Тому, якщо відверто, для
мене це одне поле бою.
Попри те, що фільм український, російської мови в ньому
таки багато, щоправда, важко уявити українськомовне радянське
командування, яке говорить, що
„України не було й нема“. Тексти
українців могли б звучати дещо
живіше, але це в жодному разі не
„ріже вухо“, чим часто люблять
прикриватися противники контенту українською мовою.
Чому варто переглянути „Червоний“? По-перше: цей фільм —
продукт українського кінематографу, що само собою вже є вагомою
причиною підтримати свого виробника — як фінансово, так і присутністю. Якщо не ходити на українські фільми, бо вони „сякі-такі,
хоч я їх і не бачив“, то для кого й
за які кошти мають створювати
якісний український кінематографічний продукт, на який ще й немає
попиту? Часто на це закидають: „то
зробіть нормальне й будемо ходити“, але для того, аби дізнатися —
„нормальний“ чи „ненормальний“
фільм, його потрібно переглянути.
Тобто це замкнене коло, яке давно
пора розірвати, і зробити це можна
саме з перегляду „Червоного“.
По-друге: нехай фільм художній
і не може претендувати на роль історичного джерела, але його перегляд спонукав мене самостійно
дізнатися більше про Норильське
повстання, яке, до слова, стало
відправним пунктом знищення
людиноненависницької системи
Леніна-Сталіна, завдяки незламному духу й сміливості українців,
зокрема колишніх бійців УПА. Не

виключено, що багато глядачів
зможуть, передовсім, відкрити для
себе ці маловідомі сторінки історії,
переглядаючи стрічку.
Третя причина — український
склад акторів, зокрема актори
Львівського академічного театру
імені Леся Курбаса. Голівудські
актори знані в усьому світі, а що
ми, українці, знаємо про наших,
українських акторів? Яких українських акторів знаємо, окрім Богдана Ступки та Ольги Сумської? Пора
знайомитись із нашими, не менш
талановитими, ніж зірки Голівуду.
Варто відзначити надзвичайно
красивий музичний супровід, який
надає фільмові ще більшої емоційності, підсилюючи враження від
побаченого на екрані. І це четверте „за“, яке спонукає подивитися
стрічку.
Але найбільшою, найвагомішою причиною, через яку я радила, раджу й радитиму переглянути „Червоний“ — образ українця.
Сум, плач, страждання, похилені
калини, за які так часто докоряють українській культурі, — усього цього нема! Нарешті українці
зображені такими, якими вони є
насправді — сильними, мужніми,
готовими стати до боротьби навіть
у найбільш несприятливий час. Табірне керівництво їх боїться, інші
в’язні — поважають, найстрашніші кримінальні авторитети хочуть мати їх за союзників і, після
першої відмови, простягують руку
вдруге, хоч такі, як вони, двічі не
пропонують. Горді, справедливі, вірні, чесні українці, які понад
усе цінують свободу і здатні на
неможливе — саме такими вони є
у фільмі „Червоний“. Маю надію,
що ця стрічка стане для українців
переломним моментом, що наш
народ більше не сприйматимуть
як нещасний і пригноблений, що
ми самі побачимо зовсім інакшими себе, свою історію та культуру.
І я сподіваюся, що вихід „Червоного“ — це початок викорінення духу
занепадництва в нашій культурі, у
нашому мисленні й у наших серцях!
Анастасія МОЗГОВА
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експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з уродинами проректора з
наукової роботи Національного університету „Львівська політехніка“

Наталю Іванівну
ЧУХРАЙ.

•

Цього чудового дня від усього серця бажаємо, щоб усі Ваші
задуми здійснилися. Нехай успіх, радість і натхнення й надалі
будуть постійними супутниками Вашого багатогранного
й цікавого життя. Бажаємо, щоб Вас завжди оточували
радісні й щирі усмішки рідних, колег і друзів. Залишайтеся
повсякчас такою неповторною та чарівною.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
21 вересня — „Запорожець за Дунаєм“
(опера). 18.00.
22 вересня — „Створення світу“
(опера). 18.00.
23 вересня — Музика дзеркальної
зали. 16.00, „Бал-маскарад“
(опера). 18.00.
25 вересня — Музика дзеркальної
зали. 21.00.
26 вересня — „Сільва“ (вистава Театру
ім. М. Заньковецької). 18.00.
27 вересня — Музика дзеркальної
зали. 19.00.

Національний
академічний український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
Камерна сцена
24 вересня — „Сестри Річинські“. 18.00.
27 вересня — „Завчасна паморозь“.
17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
22 вересня — „12 ніч“. 19.00.
23, 24 вересня — „Ножі в курях…“.
19.00.
27 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.

Вважати недійсними документи:
диплом, виданий Львівським технікумом радіоелектроніки на ім’я Іванчика Богдана Степановича;
диплом В-К № 43967837, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мичка Михайла Михайловича;
студентський квиток ВК № 11342812, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кондратенко Руслани Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Корнєєва Олексія Дмитровича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Догру Феріда Ізеттіна;
студентський квиток № 10999395, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жеребецької Діани Ігорівни;
студентський квиток № 10999486, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Духненко Анни Олегівни;
студентський квиток ВК № 10367781, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Патенко Людмили Сергіївни;
студентський квиток № 10367691, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Волошина Івана Івановича;
студентський квиток, виданий Національним
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