
Україномовне періодичне видання 
студентів факультету журналістики, 
реклами та видавничої справи.

З миру по нитці!
Студент 4-го курсу 

Одеського національного  
університету ім. І. І. Меч-
никова Байбулов Павло 
потребує нашої допомоги!

Павло навчається на факультеті 
журналістики, реклами та 
видавничої справи. На превели-
кий жаль, він зіткнувся з тяжки-
ми проблемами зі здоров’ям, і 
йому потрібна операція.

Необхідна сума становить 30 
тисяч гривень. Павло сирота — 
він не в змозі сам оплатити про-
цедуру лікування. 

В Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечнико-
ва навчається більше 10 тисяч 
студентів, і якщо кожен вирішить 
допомогти людині у скрутному 
становищі, подолати проблему 
члена нашої студентської сім’ї 
стане більш ніж реально! Бо разом 
— ми велика сила, якій вистачить 
невеликого зусилля для того, щоб 
раз і назавжди позбутися будь-
якої проблеми, навіть якщо вона 
не є особисто нашою. 

Трішки добра, декілька швид-
ких рухів, на перший погляд 
незначна допомога у розмірі 
навіть однієї гривні — і 
безцінне життя люди-
ни стане краще. 

Також студенти 
факультету жур-
н а л і с т и к и , 
реклами та 

видавничої справи провели 
благодійний ярмарок 28 листо-
пада, що був присвячений збору 
коштів для Павла, на якому усі 
охочі могли підтримати нашого 
студента, купляючи смачну їжу чи 
книги, чи просто жертвуючи. 

Завдяки цьому заходу було 
зібрано 9123 гривні! З вели-
кою подякою відзначаємо, що 
всього цього не було б, якби ті, хто 
купував та жертвував, не зробили 
безцінний вклад у поліпшення 
життя Павла. 

Отже, цей ярмарок довів, що 
кожен в змозі зробити наш 
світ краще. Кожен в змозі 
змінити його, вплинути 
на хід подій. Кожен в 
змозі допомогти.

Кожен в змозі 
п о с п р и я т и 
с к о р і ш о м у 
одужанню 
П а в л а , 
п е р е -
р а -

Звертаємося до всіх небайдужих!
хувавши кошти на карту 
Банка «Приват»: 

4731 2191 0801 7348 
(Байбулов Павло 
Валерійович). 

Read.me. про-
сить тебе до-
п о м о г т и , 
д о р о г и й 
ч и т а -
чу!
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В Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова прой-
шла зустріч з колишнім міністром 
освіти України Сергієм Квітом, який 
виступив з презентацією, присвяченою 
системі забезпечення якості освіти, 
яка існує в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія», та яка 
наступного року починає працювати й в 
ОНУ. 

Плани щодо підвищення якості 
українських закладів вищої освіти.

Перед тим, як перейти до подання кон-
кретних змін, яких очікує наш університет 
та інші вищі навчальні заклади, колишній 
міністр освіти спочатку дав чітке визна-
чення того, що є «якісним університетом» 
— а таким може бути тільки академічно, 
фінансово та організаційно автономний, 
неконтрольований з будь-якої зацікавленої 
сторони навчальний заклад. Незалеж-
ний виш стає більш самостійним та 
відповідальним, бо звільнюється від 
постійного втручання в свою діяльність з 
боку уряду, отже стає якіснішим та більш 
конкурентоспроможним на міжнародній 
освітній арені.

Все ж однієї автономії мало, тому було 
створено «дорожню карту реформування 
вищої освіти» — план заходів, направле-
них на підвищення якості українського на-
вчання у вишах.

Сергій Квіт наголошував на 
необхідності зміни зовнішніх вимог якості 
та трансформації мереж закладів вищої 
освіти (далі — ЗВО). Наукова робота та 
дослідницька діяльність за важливістю 
мають ставитися на рівень навчання, а 
то й вище задля розвитку інноваційної 
інфраструктури вишів. Також ЗВО мають 
бути відповідальні за власну якість та, 
що дуже важливо, почати співпрацю 
з потенційними працедавцями, які, 
підтримуючи стосунки з певними ЗВО, 
будуть знати, де конкретно шукати людей, 

необхідних для реалізації їх роботи. 
Наступний пункт на шляху до покра-

щення системи освіти вищих навчальних 
закладів — оновлення структури та вдо-
сконалення управління нею. Говорячи 
про структуру, необхідно, по-перше, оно-
вити перелік спеціальностей та галузей 
знань, а по-друге, удосконалити мережу 
ЗВО з точки зору забезпечення доступу до 
якісної вищої освіти та раціонального ви-
користання коштів Державного бюджету. 
Наша мережа вишів неоптимальна, вона не 
відповідає вимогам Болонського процесу 
через нечітке виконання та неузгодженість 
типів ЗВО з нормами закону України «Про 
вищу освіту» 2014-ого року. Всі ці про-
блеми виходять з того, що Болонський 
процес, незвичний для України, породжує 
плутанину у роботі вищих навчальних 
закладів. Також через непомірну кількість 
навчальних закладів освіта стала масо-
вою (Сергій Квіт говорить, що у виші 
вступають 80% молоді, хоча це має бути 
20-25%, не більше), а це призводить до 
зниження якості викладання та навчан-
ня, а до всього цього — велика кількість 
цих вишів не дісталися необхідних рівнів 
акредитації. Тому планується створення 
списку найперспективніших ЗВО, в які 
вкладатиметься весь масив коштів Держ-
бюджету, розрахованих на освіту, інші ж, 
некомпетентні виші, фінансування не от-
римуватимуть. 

Щодо вдосконалення управління, тут 
не обійтися без вже зазначеної автономії. 
Також у планах Сергія Квіта заходи щодо 
дебюрократизації та децентралізації 
управління вишами, а крім цього — забез-
печення прозорості у праці ЗВО та поси-
лення ролі університетської громади, тобто 
дослідників, викладачів і, звісно, студентів. 

Після встановлення саморегулювання 
наступним пунктом на карті реформуван-
ня є інтернаціоналізація. Головна мета цієї 
реформи — інтеграція у Європейський 
дослідницький простір, що буде неможли-

во без дотримання всіх вищеперерахованих 
нововведень. Українська національна си-
стема вищої освіти незрозуміла, н е -
прозора для своїх західних колег, а в 
учасників навчального процесу відсутній 
стимул до міжнародного співробітництва, 
відповідно й кошти, виділені на наукові 
проекти, не завжди витрачаються 
раціонально. Також існує проблема 
володіння іноземними мовами. Вірніше, 
не володіння ними, не дивлячись на те, що 
англійська викладається у більшості шкіл з 
початкових класів. 

В рамках закону «Про вищу освіту» 
прописані кроки щодо вирішення цих та 
інших проблем. Починатимуть з забез-
печення відповідної акредитації ЗВО та 
підтримки англомовних освітніх програм. 
Також на постійній основі планується на-
дання матеріальної мотивації працівникам 
вишів, щоб інтенсифікувати участь 
українських учених сил у дослідженнях 
на всесвітній науковій арені, а також 
у розробці та реалізації міжнародних 
спільних освітніх програм. Для цього, як 
вже було зазначено, необхідна прозорість 
— звітність за всіма проектами ЗВО. 

Останнім пунктом у стратегії реформу-
вання є професійний розвиток викладачів. 
З плином часу все змінюється, отже до 
технологій нових і нових поколінь треба 
швидко пристосовуватись. Головна ціль цієї 
частини шляху — формування працівників 
ЗВО, що відповідатимуть сформульова-
ним вище умовам, а також трансформація 
свідомості та переозброєння нови-
ми підходами до власної професійної 
діяльності. Для цього були розроблені 
нові форми підвищення кваліфікації: так 
звані teaching skills, наприклад, спеціальні 
заняття з командотворення та роботи з 
аудиторією, робота з голосом, практика для 
викладача як спікера, заходи з запобігання 
емоційного вигорання тощо.

Фото: Телеграф

Забезпечення якості сучасного університету:
 проблеми, зміни, плани
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У своїй роботі над складанням стратегії 
із забезпечення якості української освіти 
Сергій Квіт звертався до досвіду своїх за-
кордонних колег і до історії формування 
освіти в країнах з найавторитетнішими 
навчальними закладами. Поки що з усіх 
систем освіти найцікавішою Сергій 
Квіт вважає систему Великої Британії. В 
Україні вже була зроблена третя спроба 
створення агенції якості освіти за прикла-
дом Великобританської, перші ж дві спро-
би формування цього органу контролю, 
розповідав колишній міністр освіти, вия-
вилися невдалими через корумпованість 
— отже, він їх забракував.

Серед усіх країн Сергій Квіт виділив 
Чехію — вона недавно пройшла той шлях, 
на якому зараз знаходиться Україна, що схо-
пилася за оновлення своєї системи освіти 
досить пізно. Також згадувалися США, як 
приклад країни, де все виконується точно, 
як прописано. У нас же з цим проблеми: не 
всі закони дотримані, і не тільки на рівні 
уряду, і не тільки на рівні університетів, 

але й у повсякденному житті.
Все ж Сергій Квіт зазначає, що, попри 

явну успішність інших країн в питанні 
освіти та різноманіття їх заходів щодо по-
кращення академічного життя, Україні не 
слід чітко наслідувати якусь конкретну си-
стему, бо досвід показує, що навіть в роз-
винених країнах не працюють запозичені 
способи поліпшення функціонування 
вищих навчальних закладів. Український 
Університет, хоча йому і є чому повчити-
ся у своїх прогресивних колег, повинен 
намагатися формувати себе здебільшого 
самостійно й незалежно, спираючись 
на свої особливості та традиції. Але 
традиційність ні в якому разі не має пере-
шкоджати прогресу, навпаки, вони повинні 
існувати у гармонії, і тоді Український 
Університет буде чітко вирізнятися на 
міжнародній арені.

Екс-міністр визнає, що процес 
поліпшення ситуації в освіті є неспішним, 
та додає, що це не дивно. Уряд приймає 
ефективні закони, але не завжди 

дотримується: «Не всі пункти з забез-
печення якості освіти виконані, але ми 
намагаємося».

Отже, вивчаючи нові методики 
підвищення якості освіти з допомогою 
країн, чиї ЗВО вважаються найкращими 
в світі, наш університет отримує реаль-
ну можливість стати якісніше, хоча вже 
має деяку вагу й авторитет в науковому 
просторі (займає 18-те місце у рейтингу 
«ТОП-200» за даними 2018 року). А з ша-
леними темпами сьогоденного розвитку 
геть усього ні в якому разі не можна дозво-
ляти собі відставати та, тим більше, пере-
ходить на бік консерватизму. Це стосується 
не тільки нашого, але й всіх інших навчаль-
них закладів — якими б якісними вони не 
були.

Нагадаємо, що система «Києво-
Могилянської академії» має набути 
чинності в Одеському національному 
університеті імені Мечникова вже в на-
ступному році.

Анастасія Голубєва

В рамках щорічного проекту «Ярмар-
ка вакансій Імпульс», що надає бага-
тьом студентам робочі місця, пройшла 
конференція аби ознайомити зацікавлену 
молодь в працевлаштуванні. 

На початку конференції виступив 
проректор Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова Хмарсь-
кий Вадим Михайлович. Він розповів про 
те, що рейтинги ВНЗ у світі та Україні скла-
даються з декількох критеріїв: успішність 
випускників вищих навчальних закладів, 
відсоток працевлаштування серед них та 
взаємодія університетів зі студентами. 

Також важливим фактором є студентсь-
ке самоврядування. Для прикладу він 
навів роботу останнього в чеському місті 
Брно. У них наявна база резюме студентів 
і випускників їхнього навчального закладу, 
вхід до якої (навіть для Google) є платним. 
Таким чином, самі ж студенти приносять 
гроші для їхнього ВНЗ. До того ж Вадим 
Миколайович додав, що наш університет 
зацікавлений у тому, аби зростав відсоток 
працевлаштованих студентів: «Ми праг-
немо, щоб випускники відчували, що про 
них подумали, намагалися подбати».

Другим спікером на конференції стала 
викладач ОНУ ім. І. І. Мечникова Мосей-
чук Тетяна Олегівна. Вона зауважила, що 
система цінностей молоді вже не схожа на 
колишню. Таким чином, раніше студенти 
ставили у пріоритет матеріальні цінності, 
наразі для молодих людей важливим є 

бути власником своїх ідей, вдосконалюва-
ти їх, приймати самостійні рішення. Але, 
згідно з дослідженнями, проведеними у 
2017 році, молодь найбільше цінує сімейне 
життя (64%) і здоров’я (54%), а лише потім 
для них є важливими кар’єра, свобода і 
незалежність. Також була піднята пробле-
ма працевлаштування у великому місті. 

Потім виступив Директор департаменту 
Одеської міської ради Олександр Жиль-
цов. Він розповів, що є різноманітні шляхи 
роботи із молоддю. На даний момент, один 
із найдієвіших є проект «Молодіжна рада 
при міському голові». Олександр Жильцов 
натякнув, як важливо вивчати іноземну 
мову, особливо в наш час. Якщо студент 
зараз її не вивчає, то через кілька років він 
банально буде не конкурентоспроможним. 
Треба пам’ятати, що зараз кожна компанія 
хоче найняти першокласних спеціалістів, 
а як це можливо без знання іноземної чи 
спеціальних навичок?

Коли до студентів прийшли роботодавці, 
в аудиторії почав лунати сміх. Першим з 
них стала Олександра Філатова, заступ-
ник керівника магазинів мережі «Сільпо». 
Після того, як вона розповіла про 
можливості праці саме в своїй компанії, її 
запитали: «Яка у вас освіта?». Виявилось, 
що Олександра еколог-інженер за освітою, 
й проректор університету, розуміючи 
настрій аудиторії, почав підіймати тему 
того, що багато випускників ВНЗ працю-
ють не по професії й те, що це є великою 
проблемою сьогодення. 

Медіапортал «Город Х» в травні цього 
року провів опитування серед випускників 
різних вишів щодо їх працевлаштування 
після навчання. Як виявилось, 58% з опиту-
ваних зараз не працюють за спеціальністю, 
33% взагалі за нею не працювали, 18% 
пішли на іншу роботу через неможливість 
багато заробити й збудувати кар’єру в своїй 
сфері, а інші 7% на даний момент не пра-
цюють.

Другим роботодавцем став представник 
компанії «SkyEng». «SkyEng» — це викла-
дання англійської мови онлайн, отже, це 
робота на відстані, а в наших реаліях це 
зручно, адже у людини з’являється більше 
часу на себе, на свої хобі й, найголовніше, 
можна працювати у будь-якій точці світу. 
Але для цієї праці головним пунктом є 
знання англійської, бо 

Було дивно, коли роботодавець запи-
тала в аудиторії, хто зі студентів працює 
й після цього почала розмовляти зі своїм 
працівником про переваги праці саме в 
них, що було схоже на попередньо сплано-
ваний діалог.

Варто зазначити, що працедавці були 
більш спрямовані на студентів з освітою 
економіста чи зі знанням іноземних мов. 

Все ж, як на самому початку конференції 
зазначив проректор університету Вадим 
Михайлович: «Якщо нічого не робити 
сьогодні  — завтра в вас нічого не буде». 

Маргарита Юзяк 
Анастасія Верес

«Майбутнє міста — працевлаштована молодь»
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Булінг — проблема школярів від 11 до 
17 років, яка вже давно відома в Європі, 
а до України дійшла відносно нещодавно. 
Це пов’язано з тим, що в нас до подібної 
проблеми ставилися недостатньо се-
рйозно, наївно вважаючи, що сварки з 
однокласниками були у всіх, — нічого 
страшного в цьому немає.

 Все працює за звичайною схемою: агре-
сор (дитина, в якої може бути несприятли-
ва обстановка вдома, занижена самооцінка 
та ін.) обирає собі жертву (або декілька 
жертв) та цькує їх задля підвищення свого 
статусу серед однолітків.

За даними ЮНІСЕФ минулого року 67% 
дітей були жертвами або свідками булінгу, 
48% дітей нікому не розповідали про пере-
жите, 25% школярів зазнали цькування. 

За словами психолога Лариси 
Островської, булінг буває різним — глу-
зування, образи та непристойні вислов-
лювання; фізичне цькування, коли дитину 
б’ють, псують речі та відбирають їх; оголо-
шення бойкоту; кібербулінг, коли знущан-
ня знімають на телефон та викладають у 
мережі. 

Булінг у Європі.
Психолог розповіла, що в Європі вже 

давно існують суворі системи санкцій, 
які допомагають запобігати цій проблемі. 
Психологи і соціальні працівники про-
водять в школах різноманітні тренінги, 
пояснюють наслідки та дають поради, 
як можна захистити жертву. Вони вчать 
втручатись, а не бути осторонь і пасивно 
спостерігати. Окрім теорії, дітям допома-
гають розігрувати сценки, щоб все проде-
монструвати на практиці. Також в кожно-
го з підлітків є можливість звернутися за 
допомогою, зателефонувавши на гарячу 
лінію.

Булінг в Україні.
Нещодавно  народні депутати України 

ухвалили законопроект, який доповнює 
Кодекс України про адміністративні право-
порушення новою статтею про боулінг: 
про моральне або фізичне насилля, 
агресію в будь-якій формі, або будь-які 
інші дії, скоєні з метою викликати страх, 
тривогу, підпорядкувати людину власним 
інтересам, які мають ознаки свідомого 
жорстокого поводження. 

Все вищеперераховане тягне за собою 
штраф у вигляді від 20 до 50 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. Більш 
точно перелік штрафів виглядає так: 

• насильство та агресія — від 40 до 800 
грн; 

• жорстоке цькування — від 1700 до 
3400 грн; 

• приховування булінгу — від 850 до 
1700 грн;

• повторне правопорушення впродовж 
року передбачає штраф від 1700 до 3400 
грн. 

Якщо кривдник молодше 16 років — 
штраф виплачуватимуть батьки.

Згідно закону, відповідальність за бо-
ротьбу з булінгом в школах мають взяти 
на себе самі педагоги та освітній омбуд-
смен (його діяльність почнеться з 1 січня 
2019 року), який буде проводити перевірки 
сигналів зі шкіл, а також контролювати, щоб 
вчителі вчасно реагували на інформацію, 
яка до них потрапляє відносно ймовірного 
цькування школярів. 

Що викликало потребу у цих нововве-
деннях? Знову ж таки, звертаємось до ста-
тистики ЮНІСЕФ і бачимо наступне: за 
2017 рік зафіксовано 109 тисяч звернень 
до психологів через цькування у школах. 
Серед них 39% звернень від дітей, 29% від 
вчителів, 27% звернень від батьків та 5 % 
від сторонніх людей.

Як діє закон.
Оскільки вже пройшов місяць з мо-

менту прийняття закону, наша редакція 
вирішила дізнатися, як він працює та чи 

працює взагалі. Йдемо до школи №82 м. 
Одеси, де вчителька англійської мови та 
за сумісництвом класний керівник вось-
мого класу Співак Вікторія розповідає 
наступне: «Ще до початку навчального 
року всіх вчителів різних шкіл запрошу-
вали на ряд семінарів, які були присвячені 
темі булінгу. Очевидно, це робили для 
того, щоб підготувати вчителів, розповісти 
детальніше про таку проблему та як з нею 
боротися. Зараз, коли закон вже ухвалили, 
ми маємо проводити ряд бесід з учнями, що 
зазвичай робиться на класних годинах, та 
уважно спостерігати за взаємовідносинами 
в класі й у разі чого повідомляти про про-
блему».

Зі слів вчительки, штрафи достатньо 
добре злякали дітей, як і відповідальність 
за свої дії. 

 Діти, які ростуть в неблагонадійних 
сім’ях, «важкі» підлітки в силу свого віку, 
а також діти, що пережили важку психічну 
травму — всі вони настільки озлобилися 
на світ, що їх не лякають ніякі покарання. 
Якщо під впливом всього цього підліток 
наважується нанести тілесні пошкоджен-
ня своїй жертві, то тут на нього чекає вже 
кримінальна відповідальність. 

«До дітей в нас завжди дуже особливий 
підхід. Для нас головне не покарати, а до-
помогти дитині, помирити підлітків та 
пояснити жертві й агресору, як потрібно 
себе поводити», — розповідає старший 
інспектор відділу ювенальної превенції ГУ 
НП м. Одеси капітан поліції Вікторія Ла-
зарчук.

Правоохоронці проводять профілактичні 
бесіди зі всіма учасниками конфлікту. 
Якщо дитина проблемна, батькам реко-
мендують звернутися до психолога. Тут 
експерт наголошує, що в таких випадках 
важливе комплексне втручання.

 Рябкова Анастасія
Фото: з сайту Телеканалу 24

Про булінг: як каратимуть кривдників?
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Часто, відкриваючи нову сторінку 
свого життя, ми відчуваємо себе чу-
жаком у новому місці, не знаємо де себе 
приткнути, чим зайнятись й де знайти 
нових друзів. Чи не знайома ситуація, 
наприклад, при вступі до університету? 
От для того, щоб студентське життя 
було бурхливим і не пройшло повз вас, ра-
димо дізнатись, що таке Студентська 
Рада.

Для чого потрібна Студентська Рада? 
Що входить до її обов’язків?  

Студентська Рада — це ініціативна, 
самостійна, відповідальна форма сту-
дентського самоврядування, спрямо-
вана на вирішення важливих питань 
життєдіяльності студентської молоді та 
розвиток її соціальної активності.

Студентське самоврядування у вищому 
навчальному закладі — невіддільна ча-
стина громадського самоврядування, що 
забезпечує захист прав і інтересів осіб, які 
навчаються у вищому навчальному закладі.

Аби довести, що робота Студентської 
Ради є ефективною, приводимо результа-

ти виконаної роботи за 2017-2018 рік:
 • проведення зустрічі із проректором з 

адміністративно-господарської діяльності, 
після якої було вирішено проблеми щодо 
гуртожитків та навчальних корпусів;

• проведення заходу до дня боротьби 
зі СНІДом, де студенти здавали кров на 
експрес-аналіз та отримували консультації 
від запрошених лікарів;

• відвідання лекції Станіслава Дом-
бровського, актора та поета; 

• створення курсу з акторської 
майстерності зі Станіславом Домбровсь-
ким;

• зниження вартості проживання за добу 
у гуртожитках на 80%: зі 180 грн. до 40грн 
(разом з адміністрацією та студентами із 
Профкому);

• створення Студентського наукового то-
вариства;

• проведення лекції із координато-
ром волонтерів Одеського міжнародного 
кінофестивалю;

• проведення футбольного турніру між 
університетами; 

• проведення Ярмарку можливостей, 
щоб познайомити студентів із безмежним 

світом можливостей саморозвитку, де були 
представлені молодіжні організації;

• проведення дводенної конференції 
для першокурсників з основ академічної 
доброчесності, яка була організована за 
грантової підтримки Американських Рад;

• проведення зустрічі з екс-міністром 
освіти Квітом С.М., ректором Ковалем І.М. 
та представниками Корпусу Миру (Peace 
Corps) та SAIUP.

А тепер познайомимось з новим головою 
Студентської Ради 2018-2019, який зайняв 
пост відповідно результатам виборів на 
факультетах та у Студентському Конгресі 
— це Сергій Івіс, з історичного факультету.

Попереду у нового складу Студентської 
Ради ще вдосталь проектів та планів, такі 
як відкриття коворкінгу, створення рейтин-
гу викладачів, а також багато розважальних 
заходів. Але швидкість реалізації та рівень 
якості залежить не тільки від адміністрації, 
а й від студентів. 

Валерія Андрейчук 

5  Read.me №9 листопад 2018

Як урізноманітнити студентське життя?

У житті людини є декілька етапів, 
коли вона стає на ступень дорослішою, 
— вступ до вишу та його закінчення.

День першокурсника, який відбувся 
15 листопада, дав змогу показати всі 
фарби студентського життя, познайомити 
новачків зі старшими курсами, які поради-
ли, що допоможе їм на сесії та впродовж 
навчання. Тепер журналістів стало більше, 
велика «професійна» сім’я поповнюється 
маленькими спеціалістами.

 Конкурси, веселощі, безліч нових облич, 
які з цього дня стануть для вас рідними, 
зможуть допомогти та поділитись з вами  
конспектом у потрібний час. 

«Мені було дуже приємно, що старшо-
курсники потурбувались про нас, при-
думали різні цікаві конкурси. Круто, що 
викладачі разом з нами дружно сміялися та 
насолоджувались святом», — поділилася 
своїми враженнями студентка першого 
курсу журналістики Іванна Карабажак.

«Дуже гарно, що в нас на факультеті є така 
традиція: кожен рік для першокурсників 
та випускників влаштовувати таке свято. 
Я буду рада наступного разу допомогти 
своїм колегам підготувати такі ж сюрпризи 
для нових та найдосвідченіших людей на 

нашому факультеті», — каже першокурс-
ниця Мазур Валерія.

Водночас, у цей день ми прощаємось із 
випускниками нашого факультету, які вже 
«відгризли граніт науки», отримали безліч 
знань, досвіду та зібравшись з усіх зусиль 
йдуть вперед до своєї мети. Кожен із мо-
лодших курсів сказав їм багато добрих 
слів, щоб вони досягли всіх вершин та 
подолали незгоди, які можуть виникнути. 
Залишається підбити підсумки у вигляді 
дипломної роботи, викластись на всі 100% 
та отримати бажану вищу освіту. 

Випускаємо з гідністю, бажаємо вперед 
до перемоги, нових висот, яскравого май-
бутнього, перспектив у вибраній професії, 
досягнень та достатку, нехай супроводжує 
тільки успіх, віра в себе та у свої сили. І 
пам’ятайте студентські роки, які залишать-
ся у вашому серці, з яскравими подіями, 
враженнями, сміхом, єдністю та дружбою.

Марина Кузьміних
Ангеліна Цепак

Фото: Сергій Азєєв

Уперед, до нових висот!
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І коли цей цирк закінчиться?
Біля Одеського державного цирку 

відбулася зоозахисна акція «Одеса за 
цирк без тварин».

 
Одеські зоозахисники, занепокоєні діями 

адміністрації державного цирку, проде-
монстрували свій протест, організувавши 
під стінами його будівлі (вул. Коблевська, 
25) акцію, що отримала назву «Одеса за 
цирк без тварин». Організаторами були  
всеукраїнський рух «UAnimals», до якого 
приєдналися члени праворадикально-
го угруповання «Національний корпус». 
Близько двадцяти пікетувальників удень, 
11-го листопада, стояли біля входу цирку 
із плакатами зі словами: «Тварини — не 
іграшка», «Цирк — в’язниця та тортури 
для тварин», «Україна — гуманна країна» 
тощо, закликаючи не мучити диких тварин. 
Зоозахисники розповідали відвідувачам, 
які прийшли на виставу, про знущання над 
тваринами й жорстоку експлуатацію звірів. 
Активісти стверджують, що державний 
цирк знову запросив до себе гастролю-
ючу трупу з цирковими тваринами, хоча 
Державна екологічна інспекція Одеської 
області ще в серпні видала припис про забо-
рону їх використання. Тож пікетувальники 
також мали на меті скасувати виставу, про-
грама якої має назву «Цирк на воді», в якій 
беруть участь пітон, ведмедиця, два морсь-
ких котика і крокодил. 

«Адміністрація цирку порушує закон 
України про захист тварин від жорстоко-
го поводження, стаття 25, про пересувні 
звіринці, — каже голова громадської ради 
зоозахисників Одеси Світлана Барсукова, 
— також вони використовують червонок-
нижних тварин, а саме бурих ведмедів». 

У Законі України прописано наступне: 
«Забороняється використання тварини в 
кориді, створення та діяльність пересув-
них звіринців, пересувних зоопарків та пе-
ресувних виставок диких тварин». Щодо 
Червоної Книги України, то до неї зане-
сений бурий ведмідь, а програма «Цирку 
на воді» обіцяє «незграбних ведмедиків-

боцманів». 
Працівники цирку просили його 

відвідувачів не звертати уваги на 
пікетувальників. «Чого ми тут стоїмо? Ми 
ж не протестуємо», «І навіщо все це? Кому 
воно потрібно?» — лунало серед людей, 
які проходили повз.

Активісти викликали поліцію, 
щоб зафіксувати факт порушення 
адміністрацією цирку закону. 

Без скандалу на мітингу не обійшлося. 
Одна з відвідувачок цирку намагалася 
вирвати у зоозахисниці телефон, бо вона 
на камеру знімала мітинг, а, отже, і самих 
відвідувачів, які прийшли подивитися ви-
ставу. Сама жінка пройшла в приміщення 
цирку, а її син вів розмову на вулиці із зо-
озахисниками, навіть закликав одного із 
захисників «піти до зали», щоб довести 
свою мужність. 

Поліція приїхала на місце мітингу через 
півгодини. Після розмови із зоозахисника-
ми представники правоохоронних органів 
попрямували до директору цирку. Дирек-
тор ж, в свою чергу, сказав, що ніякого при-
пису він не бачив та відмовився коментува-
ти ситуацію.

Вистава відбулася без будь-яких пере-
шкод. 

Влада Кузьміна 
Фото: автора

Літній театр відчиняє двері для 
всіх охочих і запросшує долучитися до 
акції підтримки майбутнього місця 
відпочинку.

У листопаді 2017 відбулись масштабні 
акції: одесити відстояли право на власності 
на територію театру — два роки тому 
її було передано мером міста місцевим 
бізнесменам незаконно. Під час голосуван-
ня на сесії від 31.10.2018 серед депутатів 
Одеської міської ради за повернення 
театру у власність міста проголосува-
ло 12 депутатів з 65. До сьогоднішнього 
дня жителям і гостям міста пропонують 
підтримати ідею збереження Літнього теа-
тру і залишити електронне звернення.

Організатори заходу представили плани 
майбутнього перетворення: на місці старої 
сцени виросте неймовірний сад з новими 
видами рослин, і вся територія театру пере-
твориться на зелений оазис серед великого 
бетонного міста. Також, театр запропонує 
місця для відпочинку компанією друзів, 
пересувні меблі, місця для вогнища.

Зручне розташування театру дає змогу 

спорудити невеликий амфітеатр: уже після 
2-ої години він буде в тіні, а отже, буде гар-
ним місцем для перегляду фільмів та про-
ведення лекцій.

Театр відкритий уже понад рік, і він 
став місцем, де проводять свої вистав-
ки художники-аматори. Прямо на стінах 
та на огорожі розміщені картини та арт-
обєкти місцевих художників. В майбут-
ньому планується створити спеціальні арт-
галереї, де митці зможуть влаштовувати 
виставки та презентації.

Улітку цього року одесити стали власни-
ми силами приводити до ладу територію 

театру: вивозити сміття, встановлювати 
лавки, саджати квіти, розміщувати сміттєві 
кошики. Уже встановлено контейнер для 
збору одягу на благодійність, будиночок 
для котиків, тимчасову сцену, контейнери. 
Волонтери запрошують усіх небайдужих 
допомогти відновити: щонеділі з 12:00 до 
18:00 приєднатися до толоки, принести з 
собою робочі інструменти, сміттєві пакети, 
фарбу, рукавички. Адже будь-яка, навіть 
незначна допомога може бути корисною. 

Лілія Продан 
Фото: автора

Літньому театру — нове життя
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Відбулась презентація книги Уляни 
Скицької — «#НАШІ на карті світу» — 
збірки  історій про українців, які своїми ви-
находами, розумом і талантами змінили хід 
світової історії.

«Це коротенький проект місяців на два, 
тож підготуй тридцять тем», — із цих слів 
шеф-редакторки «24 каналу» розпочалася 
телевізійна програма «Наші». Насправді ж 
вона була в ефірі більше 4 років, за які було 
зібрано понад 500 історій. Історії «наших» 
захоплювали поєднанням працелюбності 
героїв, збігу обставин та звичайного 
везіння. Хотілося б аби українці їх знали: 
так виникла ідея об’єднати цих героїв у 
одну книжку. Критерії відбору персонажів 
були такими:

• у кожного з цих героїв є українське 
коріння. Або вони самі, або їхні батьки 
чи дідусі й бабусі точно народились на 

території України, це має бути докумен-
тально підтверджено;

• історія героя має бути «кіношною». 
Ці персонажі мають такі закручені й 
неймовірні долі, що сценаристам і ви-
гадувати нічого не потрібно, от бери й 
екранізуй, нічого не додаючи. 

«Спочатку підготували 100 історій, але 
20 довелось прибирати, бо виходила за-
надто товста книга. Наш дизайнер хотів, 
щоб у книзі було багато простору. Можна 
було усе стулити, щоб було компактніше 
й більше інформації, але задумка була не 
така. І ми зрозуміли, що або вийде великий 
талмуд, або доведеться викидати. Я при-
бирала ті імена, які були дуже очікувані й 
передбачувані: Довженко, Амосов, Квітка 
Цісик. Мені здалося, що ця інформація не 
нова; вона цікава, але принаймні я це все 
чула. Є багато інших історій, а ми мусоли-
мо те, що уже знане, тому у мене був квест: 
я шукала те, що буде цікаво мені самій», — 
розповідає автор.

Особливістю книги є те, що читати 
можна з будь-якої історії. У школі ми вчили 
роки життя, а тут у кожної людини обра-
ний один ключовий рік. Наприклад, 1962 
рік перший українець полетів у космос, а 
в цей самий час винороб з Одеси під Ка-
надою зібрав урожай рислінгу і зробив 
з нього вино, що до цього нікому не вда-
валося. Саме за хронологією досягнень 
розташовані історії персонажів.

Найулюбленіші герої Уляни Скицької:
1. Володимир Хавкін родом з Бердянсь-

ка, який винайшов вакцину від чуми і хо-
лери — поїхав у Індію рятувати людей. 
Вражає те, як він віддано виконував свою 
роботу в якихось хащах і невідомих селах. 
Приносив шприц людям, які тікали й бо-

ялися його. І в результаті врятував життя 
мільйонам індусів.

2. Історія абсолютного генія Вільяма 
Сідіса, сина бердичівського психіатра, 
який у 18 місяців читав газету «New York 
Times», у 4 роки читав Гомера в оригіналі. 
У 9 років батьки звернули увагу на те, що 
дитина така геніальна й готова до Гарвар-
ду, тому подали документи. Приймальна 
комісія не прийняла його в 9 років, а от в 11 
— так. Він був наймолодшим студентом, і 
його IQ складає 250 балів, що є найбільшим 
зареєстрованим показником.

3. Антон Омельченко. Мало хто з нас був 
у Новій Зеландії й Антарктиді, а він про-
стий хлопець, конюх з полтавської області, 
якому вдалося відвідати ці місця у 1911 
році. Він воював у першій світовій війні, а 
помер від удару блискавки на подвір’ї.

Історії «наших» надихають. Хочеться аби 
їх переповідали одне одному в кав’ярнях 
і пабах, згадували у школі, і наступного 
разу, розповідаючи про експедицію Робер-
та Скотта, показали дітям відео, де Антон 
Омельченко танцює гопак на борту «Terra 
Nova», а вивчаючи піраміду Маслоу, бодай 
одним реченням згадали, що його батьки з 
Києва.

Нехай історія «батька» ВВП Саймо-
на Кузнеця, який у дитинстві мав погані 
оцінки з арифметики, буде підтримкою для 
дітей, котрим вона також важко дається. 
А творчі люди пам’ятають, що сумніви 
притаманні всім. Геніальний «Щедрик» — 
четверта версія твору, але Леонтович був і 
далі був незадоволений і зробив ще й п’яте 
аранжування. Таких прикладів у книжці — 
безліч.

 Марія Лабановська
Фото: автора

Знай «наших»: українці, якими варто пишатись

Відомий на весь світ мотиваційний 
спікер, що народився без рук та ніг, 
вперше виступив в Одесі з програ-
мою «Життя без обмежень». Виступ 
розміщував Палац Спорту, куди прийш-
ло більше, ніж 5000 людей. 

Захід відбувся 30 жовтня у Палаці Спор-
ту. Квиток коштував від 100 гривень, а для 
людей з особливими потребами вхід був 
безкоштовним.

Нік Вуйчич вже вшосте в Україні, але 
в Одесі побував вперше. Цієї осені Нік 
завітав не тільки до нас, але й до Києва 
та Львова. Поміж основного виступу, він 
зустрівся зі студентами, представниками 
влади та ЗМІ, шкільним персоналом (аби 

закласти фундамент нового суспільства 
без булінгу), а також з дітьми з особливими 
потребами. Метою візиту стала мотивація 
людей жити повноцінним життям, незва-
жаючи ні на що; цінувати та любити себе, 
вдосконалюючись. 

Він розповів про те, як людині з обмеже-
ними можливостями побудувати сім’ю та 
стати щасливим. «Щоб змінитися, уявіть, 
що чекає вас попереду. Сподівайтеся, вірте 
в Бога й у власну здатність побудувати 
краще життя», — запевняє Нік. 

«Родзинкою» його виступу є позитивне 
ставлення до будь-чого. Нік розповідає про 
своє життя з посмішкою та жартами, тому 
і люди не плачуть на його виступах, а на-
впаки — сміються. Оратор довів, що життя 

може бути повноцінним і з інвалідністю, 
а проблеми і кордони — лише у нашій 
голові. 

З дитинства Ніку довелося бути сильним 
і сприймати себе таким, яким він є. Нік ба-
гато переживав проблем у школі, вже в 10 
років намагався втопитися, але не зміг. Зго-
дом почав вести зустрічі, де розповідав про 
своє життя. З великою швидкістю їм почав 
цікавитися весь світ, і зараз Нік Вуйчич —  
успішна людина, що має жінку і чотирьох 
дітей, всесвітню популярність, 6 випуще-
них книг і десятки тисяч шанувальників. 
Він мотивує і надихає людей з різних 
куточків світу бути щасливими, вірити у 
себе та любити мир. 

Христина Лашкова

Нік Вуйчич в Одесі: про мотивацію, любов та успіх
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Ірина Сакаджи, Дар’я Кохон

У Музеї сучасного мистецтва триває 
виставка робіт українського художни-
ка, який творив у жанрі шансон-арт.

Стас Волязловський народився і 
жив у Херсоні. За своє життя він зумів 
підкорити своїми роботами Швецію, 
Росію, Німеччину, Францію та США. 

Попри свій успіх і можливість працю-
вати за кордоном, Стас обрав своє рідне 
місто, бо за його словами, лише там він 
відчував себе комфортно.

Творіння цієї людини неможливо не 
помітити, адже вони сміливі: Стас Во-
лязловський як ніхто інший чіпляв такі 
теми, про які заведено мовчати у сучас-
ному суспільстві. Цей митець завжди був 
вільним, ніколи не тримався за щось певне, 
був незалежний від громадської думки, від 
принципів, які нав’язують нам з дитин-
ства, від ринку думок та ідей. Натхнення 
він знаходив у проблемах суспільства, 
політиці, моральних цінностях.

«Досить делікатний у житті, він був 
неймовірно талановитим, екстремістським 
і парадоксальним у мистецтві», — гово-
рить про нього галерист Євген Карась, 
який співпрацював зі Стасом. 

На жаль, життя Стаса Волязловського 
обірвалося у січні цього року, але у серцях 
багатьох людей він назавжди залишиться 
неймовірним сучасним творцем.

Дар’я Кохон 
Фото: автора
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Шансон-арт 
або художник, 

якого не повинні бачити діти

Кожну четверту суботу листопа-
да по всій Україні відзначається День 
пам’яті жертв голодомору ― вшанову-
ють пам’ять мільйонів загиблих під час 
голоду 1932-1933 років.

Протягом 17 місяців (з квітня 1932 по 
листопад 1933 років) тривав голодомор 
― штучно створений голод задля знищен-
ня слов’янського народу, що вважають 
наймасштабнішим у 20 столітті. Загиблих 
тільки в Україні було близько чотирьох 
мільйонів людей та ще мільйон ненарод-
жених дітей, але точної цифри ніхто до 
сих пір не дає — науковці називають різну 

кількість жертв. Пік смертності в Україні 
припав на весну 1933 року ― кожну хви-
лину вмирали 17 людей, кожну годину ― 
1000, а щодня — близько 25 тисяч невин-
них. 

Цього року, 24 листопада, вся Україна 
відзначає 85-ту річницю Голодомору. Її 
гасло ― «Ми пам’ятаємо! Ми сильні!».

За 85 днів до відзначення дня вшану-
вання жертв Голодомору було створено 
кампанію, яка анонсувала відкриття вистав-
ки «Україна 1932-1933. Геноцид голодом», 
а також проведення форуму по всьому 
світу під гаслом «Україна пам’ятає ― світ 
визнає» у листопаді в Києві. Відбувалося 

поширення серед людей листівок, які на-
гадуватимуть їм про Голодомор, що за-
брав життя багатьох українців, білорусів, 
росіян, болгар, казахів...

Також з 1 вересня розпочата акція «Запа-
ли свічку пам’яті», створена Українським 
інститутом національної пам’яті. У рам-
ках цієї акції люди під час меморіальних 
заходів зачитують 85 імен дітей, які за-
гинули під час Голодомору та запалюють 
свічку, яка буде символізувати пам’ять про 
події тих років. 

Тому що це трагедія, яку не забути. 

Єлизавета Мідько

Трагедія, яку не забути


