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Де доречна національна символіка?
У нас із Вами позаду стільки важких тривожних місяців під знаком
національного прапора України,
що, здається, неможливо писати
про нього без пафосу. Але говорити піднесено про щось таке
рідне, аж святе, людині важко.
Описати пишномовними словами закривавлений стяг не можу.
А саме таким він став для мене за
цей рік — святим і скривавленим.
Коли уявляю собі сьогодні наш
прапор, то бачу, як він, обдертий та обписаний назвами міст
і селищ, то з’являється, то знову
зникає в темряві над чорною
лавою страшного нічного
протистояння у Києві в ніч на
11 грудня 2013 року.
Коли уявляю собі наш прапор, то
перед очима пливуть і пливуть
накриті ним труни над людським морем Майдану. І чую
„Плине кача ...“.
Коли уявляю собі наш прапор, то
згадую, як у складній ситуації наново перепрочитали його барви
українські військові у весняному
Криму, постає перед очима те
відео, на якому воїни під стягом
співають гімн, простуючи за безстрашним полковником Юлієм
Мамчуром у Бельбеку.
Коли уявляю наш прапор, то згадую депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який
один із перших загинув, обстоюючи його. Я ніколи не знала цієї
людини. Ми, можливо, ніколи
вже не дізнаємося навіть імен
усіх наших воїнів, яких зустрічають по всій Україні з прапорами
навколішки, яких у останню путь
накривають тепер синьо-жовтими полотнищами.
Коли уявляю собі наш прапор, то
не бачу чомусь усіх тих парканів, стовпів, мостів і парапетів,
розфарбованих, часто абияк,
у кольори національної символіки, бо очі заступають сльози.
У переддень 14-річчя від 18 жовтня 1990 року, коли над Львівською політехнікою вперше
в новітній історії України замайорів синьо-жовтий прапор, ми
запитали нинішніх студентів,
де у наш час доречною є українська символіка.

Мар’яна Вольська, студентка першого курсу магістратури
Інституту права та психології:

„Потрібні чіткі етичні норми“
Перефарбування всього у синьо-жовті кольори не варто
аналізувати з точки зору „правильно-неправильно“. Це
явище з’явилося тому, що людям бракує психологічної
рівноваги. Вони прагнуть заспокоїти себе, підбадьорити.
Дратує те, що емоційну потребу людей у національній символіці безсовісно експлуатують представники рекламного бізнесу. Потрібні
чіткі етичні норми, які б забороняли використовувати українські прапор чи
герб у комерційній рекламі та зображати їх у тих місцях, які до патріотизму
не мають жодного стосунку. Наприклад, на смітниках, парканах будівельних майданчиків або в туалетах.
Олександр Ферт, студент третього курсу філософського
факультету ЛНУ імені Івана Франка:

„Головне — обстоювати свої права“
Я малюю графіті, але не на національну тематику. Маю
вдома прапорець, мене дратує, коли хтось палить прапор
України, а одного разу я допомагав друзям розмальовувати
один міст, але добробут, безпека, можливості саморозвитку для мене важливіші, ніж гасла і кольори навколо. Що
з того, що синьо-жовте все довкола, якщо в державі все йде шкереберть?
Це не основне завдання громадян — малювати прапори, головне — обстоювати свої права, багато і чесно працювати.
Юлія Драгун, студентка другого курсу Інституту
архітектури:

„Це скоріше мода, а не патріотизм“
У мене вдома є маленький прапорець на підвіконні. Тризуб можна носити на комірцях піджаків або просто як
брошку на одязі. Але якби всі почали так робити, то це
була б попса. Дуже гарно виглядали під час революції синьо-жовті стрічки на сумках, на рукавах, у волоссі, але
тепер всі собі купили футболки чи светри з принтами на національну тематику, і все це сприймається радше як мода, а не патріотизм. Чи всі ті
люди, які зараз носять футболки з тризубами і патріотичними написами,
заслужили на це в часі Майдану? Я не знаю.
Роман Космірак, студент четвертого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Маю прапор на стіні“
Я підтримую всі ці розфарбування споруд у національні
кольори. Це надихає, і багато всього в нашій країні вже
давно треба було трохи оновити. Шана до прапора від
того не маліє, бо національна символіка впродовж цього
року відіграла дуже важливу роль у житті кожного українця. Вражає, що у ХХІ столітті за неї вбивали й надалі вбивають та катують
українців. Тому я допомагаю коштами не фарбувальникам, а українському
війську. На стіні в моїй кімнаті висить національний прапор, який вивішую
за вікно на національні свята. Часто ношу одяг від Heyday.
Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ
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Як Україні скористатися з „відтоку мізків“

Я

к мінімізувати втрати від еміграції висококваліфікованих фахівців
із України — повернути їх або ж отримати певні переваги від „відтоку мізків“ — про це 8 жовтня говорили у Львівській політехніці під
час І Міжнародної конференції „Brain Drain — Brain Gain: світовий
контекст та українські реалії“. У заході, організованому Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Політехніки,
зокрема взяв участь міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

Втеча від безробіття
МІОК не вперше звертає увагу на
проблему міграції: конференції
„Brain Drain…“ передували проект
„Діти мігрантів про себе“, захід із
проблем транснаціональної родини, круглі столи, нагадала директор
МІОК Ірина Ключковська. Однак

цього разу йшлося про міграцію інтелекту з України. Відкриваючи конференцію, ректор Політехніки Юрій
Бобало назвав доброю ініціативою
й новий проект МІОК із дослідження
міграційних настроїв студентської
молоді — „майбутньої еліти“:
— Потенційна міграція кваліфікованої молоді повинна розгля-

датися як один із основних об’єктів
аналізу з метою запобігання їй
або ж для залучення цього інтелектуального ресурсу до процесу будівництва оновленої Української
держави. Дослідження міграційних
настроїв у Політехніці — перший
крок проекту МІОКу. Дальші заплановані дослідження, які охоплюють
університети Львівщини, дозволять
розробити рекомендації для органів
виконавчої та законодавчої влади
державного і регіонального рівня.
Це дасть можливість розцінити
кваліфіковану міграцію не лише як
Закінчення на 6 с. m

міжнародна співпраця

Студенти, їхній капітал і майбутнє
М
инулого тижня до Політехніки завітала поважна польська
делегація: Генеральний консул
Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд, консул Мартін Зіневич,
підприємець, меценат, ініціатор
програми „Львів заради майбутнього“ Ґжеґож Валюшевський.
Гості поспілкувались із керівництвом університету й особливо
зацікавлено зі студентами, які
влітку були на практиці в Польщі.

Програма, ініційована ґданськими
підприємцями, передбачала професійні практики для студентів зі Львова у відомих фірмах та міжнародних
компаніях у сусідній країні. На конкурс, розповів ректор Політехніки
Юрій Бобало, зголосилося близько
півсотні політехніків. Претенденти мали бути успішними в навчанні,
знати англійську, написати резюме
і мотиваційний лист, потім пройти
співбесіду в польському консульстві.
З Політехніки відібрали 11 осіб —
з ІНЕМ, ІТРЕ, ІХХТ, ІЕПТ. Генконсул Ярослав Дрозд розповів:
— Спостерігаючи за ситуацією
на Майдані, боротьбою України за
свою незалежність, її обстоювання,
представники деяких фірм у Польщі сказали: що ми можемо зробити
в цій ситуації, що є найважливішим
капіталом? Це — молоді люди. Надійшла пропозиція зробити програму практик для українських

студентів у провідних фірмах,
установах, як Mykogen, mPAY.S.A,
Aviva, ORBIS S.A./Accor, ін. Ці фірми створили фундацію, все оплачували: переїзд чи переліт, нічліг,
харчування. Програма не буде до
чогось зобов’язувати практикантів. Люди просто їдуть побачити,
вивчити щось нове, а остаточні
рішення приймають самі. Те, що
людина має в собі, — це її капітал.
І чи вона використає його для України (що було б цінно), чи в Європі,
чи в Америці, чи в Сингапурі, — її
справа, ніхто не забороняє, та важливо, щоб вона мала ширший вибір.
Гості, ректор Політехніки, проректори Володимир Павлиш і Юрій
Рашкевич, а також начальник управління культури ЛМР Ірина Подоляк
почули від практикантів, що перебуванням у Польщі минулого літа дуже
задоволені. На зустрічі було 4 студенти, решта — і зараз у сусідній

державі. Там встигли вивчити польську, набути цінний професійний досвід. Наприклад, Лілія Мазуркевич
з ІТРЕ займалась адмініструванням
баз даних в Meritum Bank, магістрант
ІНЕМ Надія Куцій вивчала особливості функціонування готелю:
— Проходила практику в місті
Познань, у готелі найбільшої мережі Польщі Orbis (французька Accord
Group). Я навчаюсь на менеджменті
(управління персоналом), але хочу
бути готельєром, і це для мене був
дуже цінний досвід: працювала адміністратором на рецепції і резервації, побачила, як працює ціла готельна система, також високі стандарти обслуговування.
Як наголосив Ґ. Валюшевський,
програма діятиме й далі, а кількість
запрошених зростатиме. Практика
можлива влітку, у вільний від навчання час.
Ірина ШУТКА
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Будуємо націю інноваторів
Д

ля успішної реалізації інноваційного потенціалу студентів, які
навчаються за ІТ-напрямами, з жовтня 2012 року в Україні діє
Темпус-проект „Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів“.
Для досягнення цієї мети заплановано ряд заходів, серед яких —
Всеукраїнський конкурс інноваційних ідей стартап-проектів
„ІТ-Еврика! Україна“.

Проект підтримує Міністерство освіти і науки України, фінансує Темпус.
Участь у ньому беруть виші — партнери з України та Європи. Відповідальний за проведення конкурсу
в проекті — Одеський національний
політехнічний університет. У Львівській політехніці презентація проекту, скерованого на стимулювання
синергії між навчальними програмами підготовки ІТ-фахівців, науководослідницькими роботами та бізнесінноваціями, відбулася 8 жовтня.
Як сказав проректор університету
завідувач кафедри програмного забезпечення ІКНІ професор Дмитро
Федасюк, виступаючи на презентації
перед студентами другого-п’ятого
курсів, мета конкурсу — виявлення інноваційних стартап-проектів
у сфері інформаційних технологій,
популяризація та інтенсифікація інноваційної й підприємницької діяльності студентів, а також розбудова

системної взаємодії між українськими студентами, науковцями та фахівцями в галузі ІТ задля поглиблення
їхнього творчого потенціалу, відчуття спільноти у створенні нових
проектів.
— Ми робимо все, щоб ви стали
не лише добрими фахівцями, а й уміли дивитися вперед, прогнозувати
завтра. Хочемо розвинути у вас
інноваційні наміри, думки, креативність, вміння бачити проблеми,
аналізувати їх, подавати свої пропозиції, проекти, домагатися їхньої реалізації, — зазначив Дмитро
Васильович. — Одна зі львівських
ІТ-компаній готова виступити спонсором усіх кращих проектів львівських політехніків, тож запрошую
вас долучитися до конкурсу, активно генерувати свої ідеї.
Презентуючи проект, доцент
кафедри програмного забезпечення
Віталій Яковина відзначив, що у кон-

курсі, який проходитиме у два етапи
і за двома номінаціями (інноваційна
ідея та інноваційне рішення) можуть
брати участь усі студенти-айтішники як самостійно, так і групуючись із
колегами інших вишів. Описи своїх
ідей політехніки повинні подати до
30 листопада в інформаційній системі Віртуального інноваційного
середовища. Переможці першого
етапу продовжать змагання у другому етапі, який проходитиме в Одесі.
Оголошення результатів та вручення нагород відбудеться у березні на
І Всеукраїнському форумі інновацій
ІТ-студентів. Найкреативніші учасники конкурсу стажуватимуться за
кордоном.
Катерина ГРЕЧИН

міжнародна конференція

САПР у проектуванні машин

У

Львівській політехніці 10–11 жовтня відбулася XXII Міжнародна
українсько-польська науково-технічна конференція „САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання“.

Її організували і провели кафедра
САПР Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій і факультет автомобілів і конструювання машин Варшавської політехніки.
Мета конференції — обмін досвідом
між науковцями України та Польщі в галузі сучасних інформаційних
технологій, в розробці систем автоматизованого проектування у механіці, методології викладання, впровадженні автоматизованих систем
у навчальний процес та встановлення
тісніших зв’язків між дослідниками.
Відкриваючи конференцію, завідувач кафедри САПР професор
Михайло Лобур відзначив, що за-

вдяки таким конференціям і Темпуспроекту науковці кафедри, магістри
та аспіранти побували в багатьох
містах Польщі, в Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії.
На конференції, в якій взяли
участь науковці з Тернополя і Білостока, магістри та аспіранти кафедри, мова також ішла про ідентифікацію, моделювання процесів і систем,
робототехніку й автоматику, електромеханічні системи, застосування
інформаційних технологій в інженерії, програмне забезпечення, інженерні бази даних, інженерну освіту,
освітні методики та інтернет-технології у навчанні тощо.

— Приблизно два роки тому
почалася третя технічна революція
у світі. Вона готує для нас багато
викликів, до яких ми наразі ще не
готові. Що очікує нас у перспективі? Мине десять років, і 85 відсотків виробництв перейдуть на
3D-принтерну технологію. Нас чекає бурхливе й незвичне майбутнє.
Мені видається, що всі виробничі
процеси будуть автоматизовані, їх
виконуватимуть роботизовані системи у вигляді 3D-принтерів. Про
це ми також говорили на конференції, ділилися досвідом, адже Польща вже працює в цьому напрямі,
до нього планує долучитися і наша
кафедра, — відзначив Михайло Васильович.
Катерина ГРЕЧИН

ч. 30 [2870]
16 — 22 жовтня 2014
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Політехніки зустрічали
гостей зі столиці
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жовтня до Львівської
політехніки завітали
почесний президент НаУКМА
В’ячеслав Брюховецький та
заступник міністра закордонних справ України Данило
Лубківський, яких здружила
майже 4-річна спільна праця
в межах Ініціативної групи
„Першого грудня“.

Зустріч зі столичними гостями
наполовину складалася з запитань студентів та викладачів вишу. Їх
цікавили реалії та досягнення української дипломатії, перспективи безвізового режиму з ЄС, енергетична
незалежність України, часові межі воєнного конфлікту з Росією та умови,
за яких Україна може сподіватися на
перемогу, можливість скасування позаблокового статусу нашої держави,

а також критерії і шляхи вдосконалення вищої освіти для фахівців-міжнародників.
Оплесками присутні зустріли заяву
дипломата про те, що росіяни мають
бути вдячні українцям, бо ми сьогодні
захищаємо і їхнє майбутнє.
Анна ГЕРИЧ

візит

Налагоджуємо наукові контакти

Д

елегація науковців Львівської
політехніки на чолі з ректором
Юрієм Бобалом побувала у Класичному університеті німецького міста
Вюрцбург (Баварія).

Візит проходив у рамках Меморандуму
порозуміння, підписаного цього року
між нашим університетом та Вюрцбурзьким університетом імені ЮліусаМаксиміліана. Від німецької сторони
документ підписав очільник навчального закладу, вчений зі світовим ім’ям
професор Альфред Форхель, котрий
цього разу гостинно приймав львів’ян.
Під час зустрічі очільники обох
університетів Юрій Бобало і Альфред
Форхель обговорили низку питань
щодо розширення і поглиблення спів-
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робітництва в науково-освітній сфері,
наповнення конкретним змістом підписаного Меморандуму порозуміння.
Відбулися також численні зустрічі
українських і німецьких науковців, під
час яких проведено презентації наукових
груп. Львівські політехніки, серед яких
проректори Зорян Піх та Юрій Рашкевич, завідувачі, професори, доценти
і наукові співробітники низки провідних
кафедр — усього 20 осіб — відвідали факультети фізики, інформатики і хімії та
налагодили безпосередні контакти з науковцями Вюрцбурзького університету.
Німецькі друзі виявили бажання і готовність допомогти Львівській політехніці
комп’ютерною технікою, телекомунікаційним та лабораторним обладнанням.
Ця співпраця буде оформлена у вигляді
спільних наукових проектів, обопільної
участі у європейських освітянських і наукових програмах.
Головним результатом візиту є рішення про спільну участь у програмах
„Горизонт-2020“, а також можливість
проходження стажування аспірантів
та науковців Львівської політехніки
у Вюрцбурзькому університеті.
Прес-служба
Національного університету
„Львівська політехніка“

У Львівській політехніці
стартував щорічний конкурс
монографій, підручників
та навчальних посібників. Перший етап конкурсу
(в інститутах) завершиться
31 жовтня. Після цього інститути мають подати наукові
видання (в трьох примірниках), висунуті вченою радою
ННІ, та супровідні документи
вченому секретареві НДЧ
(кімн. 341 гол. корпусу). Другий етап триватиме 3–17 листопада 2014 р.
Львівські політехніки одержуватимуть стипендії Кабміну.
Згідно з відповідною Постановою, стипендії КМУ для молодих учених призначено таким
науковцям університету: доценту кафедри політології та
міжнародних відносин Миколі
Бучину, старшому викладачу
кафедри загальної фізики
Віктору Кусьнежу, старшому
науковому співробітнику кафедри органічної хімії Роману
Небесному та продовжено
виплату стипендії старшому
викладачеві кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології
Марині Стасевич.
США мають намір прийняти
на навчання більше українських студентів. Про це
заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
За її словами, Росія відмовилася від програм обміну
на 2015–2017 роки, тим самим
„забрала можливість для
російських студентів навчатися в США“. Відтак „понад
300 українців зможе приїхати
у США наступного року“, —
уточнила вона.
Міністерство освіти і науки
вносить зміни в систему
оцінювання ЗНО. Про це на
прес-конференції заявив директор УЦОЯО Ігор Лікарчук.
Зокрема, вводять оцінювання
за принципом складності
завдань залежно від предметів, скасовують мінімальний
бал 124 (тепер буде принцип
„склав“ або „не склав“), ЗНО
буде обов’язковим для всіх
випускників.
За матеріалами інформагенцій
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у фокусі

Як Україні скористатися з „відтоку мізків“
m Закінчення. Початок на 3 с.

втрату, а й як здобуток для забезпечення соціально-економічного,
політичного та інноваційного розвитку України.
Результати проекту, зокрема
міграційні настрої серед політехніків, представила науковий співробітник МІОК Оксана П’ятковська
(дослідження реалізовує спільно
з Іриною Ключковською, Юрієм
Марусиком за підтримки ЛОДА).
Серед опитаних (це студенти початкових і випускних курсів, вибіркова сукупність — 827 осіб) частка
потенційних трудових мігрантів
становить близько 33 , жити за
кордоном не проти 11  (однозначно своє майбутнє там бачить
7 ). Найбільші потенційні втрати кваліфікації — серед студентів
енергетики, машинобудування,
радіотехніки, хімії; чимало готові
працювати не за фахом. Найбільше до міграції спонукають такі
чинники, як безробіття, бажання більшого заробітку, фахової
самореалізації, а от стримують
почуття патріотизму (85 опитаних, до слова, після Євромайдану в більшості бажання поїхати
зменшилось) і наявність місця праці. Міграційний досвід, родичі за
кордоном, громадська активність
посилюють „виїзні“ настрої. Короткотерміновій міграції, яка домінуватиме (більшість опитаних
готові провести поза Україною
до року), посприяв би і безвізовий
режим із ЄС. Найпривабливіші для
потенційних мігрантів — США,
Німеччина, Польща. Цікаво, що
успішні студенти переважно бачать себе в Україні або ж ще не визначилися. Така невизначеність
щодо майбутнього, терміну можливої міграції свідчить про потенціал для розробки ефективної
міграційної політики та можливих
засобів для регулювання цієї проблеми, наголосила доповідачка.

Українські особливості
Явище „відтоку мізків“ не нове.
Це поняття з’явилося після Другої
світової війни у Великій Британії,
звідки талановиті студенти почали виїжджати на навчання у США.

Як і тоді, нині провідні країни, закономірно, притягують громадян
менш розвинених держав. Високі
міграційні настрої панують, наприклад, у Польщі, Азербайджані,
Україні. Відтак питання міграції —
це питання державної політики.
Як державі ефективно управляти
міграційними процесами, на конференції міркували й представники влади (голова комітету ВРУ
з питань прав людини, нацменшин
і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан, перший заступник голови ЛОДА Йосиф Ситник), депутат ЛОР, голова РМВ Політехніки
Оксана Юринець, фахівці з України, США та Великобританії.
У найближчому майбутньому,
очевидно, висококваліфіковані
українці й далі виїжджатимуть,
зауважує голова представництва
Міжнародної організації з міграції
в Україні Манфред Профазі. Він передбачає й певні зміни. Україна не
лише „відпускатиме“ і буде транзитною, але й стане країною, що
приймає: за умов старіння й зменшення кількості населення наша
держава дедалі більше відчуватиме
потребу у кваліфікованих кадрах,
тож повинна буде приваблювати
їх з-за кордону — до того ж й українців, які виїхали, й іноземців. Чи
не найчутливішим до запитів глобального ринку праці є український
ІТ-бізнес, каже Тарас Вервега, член
Ради директорів SoftServe: ІТшники завдяки активності, мобільності,
знанню іноземних мов і специфіці
роботи („Java у Львові і Java в СанФранциско — одна і та ж Java“)
швидко реагують на зміни, спроможні легко інтегруватись у різні
суспільні середовища. Так, незабаром наші спеціалісти відчують
„неймовірний тиск“: Європа планує
відкрити, за різними оцінками, від
350 до 700 тис., США — від 150 до
300 тис. ІТ-вакансій. Щоб вони „не
голосували ногами“ на користь закордону, за словами Т. Вервеги, потрібна низка спеціальних рішень
(захист прав інтелектуальної власності, забезпечення широкосмугового доступу до інтернету тощо).
Але, очевидно, повернути тих, хто
виїхав, і втримати тих, хто хоче
поїхати, можуть лише гідні умови
життя в Україні, зайнятість.

Шлях один — реформи
Чи не основний акцент конференції:
міграція має не лише негативні наслідки. Скажімо, наші земляки за кордоном (приблизно 7 млн.) є потужним
інвестором у вітчизняну економіку.
З інтелектуальною міграцією ситуація
така ж. Очільник МОН Сергій Квіт наголошує: міграцію студентів, дипломованих фахівців за кордон неможливо спинити, але „головне, як ми до цих
процесів ставимося і як використовуємо їх“. Міністр зокрема говорить про
такі переваги від „відтоку мізків“: це
нові навички, знання, пізнання нових
культур. Дехто потім привозить цей
досвід додому (т. зв. циркулярна міграція — brain circulation). Ще одне —
можливість добре вивчити іноземні
мови, насамперед англійську, без якої
й освіта та наука, і країна — неконкурентоспроможні. „Свої“ за кордоном
можуть стати (як-от у НаУКМА) потужною мережею підтримки (brain
networks), що „тягне університет угору“. Сергій Квіт звернув увагу і на ще
один важливий момент:
— Наша держава ніколи не помічала проблеми тих людей, які одержали західні дипломи і повернулися
додому. Тут їх ніхто не чекав, треба
було проходити принизливу процедуру нострифікації. Дружнє ставлення України до викладачів, які повертаються, — дуже важливе. Тут відповідь
дає зокрема новий Закон „Про вищу
освіту“, в якому закладені норми про
те, що університет сам, рішенням
Вченої ради, може приймати на роботу і визнавати західний диплом. Для
цього має лише внести зміни до свого
Статуту. Головне, щоб в Україні відбувалися реформи і наші студенти, які
їдуть на Захід вчитися, хотіли повернутися, відчували, що мають тут повне
професійне застосування, що потрібні
і можуть реалізовуватися. Думаю, питання реформ — головне для позитивного вирішення проблеми brain drain.
Про інші актуальні для вищої
школи питання — особливості реалізації норм ЗУ „Про вищу освіту“,
необхідність оптимізації мережі вищих навчальних закладів України,
ін. — керівник МОН також говорив
під час зустрічі з ректорами львівських вишів, що відбулась 8 жовтня
у Політехніці.
Ірина ШУТКА

ч. 30 [2870]
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Реалізація Закону України
„Про вищу освіту“
Н

а черговому засіданні Вчена
рада затвердила план заходів Львівської політехніки
щодо реалізації Закону України
„Про вищу освіту“.

Як відзначив голова комісії Вченої
ради з питань навчання директор
ІЕСК професор Орест Лозинський,
для остаточного впровадження закону необхідно, щоб Міністерство
освіти і науки зробило цілу низку
підзаконних актів, постанов Кабміну, наказів, порядків. Лише на основі прийняття цих документів виші
зможуть внести зміни у свої статути
і впорядкувати систему управління.
— Найважливішим для університетів буде наступний навчальний
рік, бо тоді вони почнуть повністю
відповідати за навчальні плани, за
формування якості пропонованих
освітніх програм, імплементацію
окремих положень закону, — говорить Орест Юліанович.— Наказом
ректора було створено комісію, яка
впродовж місяця працювала над заходами для імплементації положень
Закону „Про вищу освіту“. Закон
дуже складний, тому ми долучили
до розроблення заходів усіх директорів інститутів. Врешті найбільше
пропозицій надійшло від дирекцій
ІХХТ, ІІМТ, ІГДГ, ІГСН. Багато їх
стосувалося тих положень, які ми ще
будемо розробляти в майбутньому.
Загалом план заходів університету щодо реалізації Закону України
„Про вищу освіту“, куди увійшло
45 пунктів із конкретними датами їх
виконання і виконавцями, спочатку
обговорили на вузькому і розширеному ректораті і, врахувавши всі зауваження, запропонували його на
розгляд Вченої ради університету.
— Від чого ще залежить успішна ім
плементація Закону „Про вищу осві
ту“ у вишах України?
— Точкою відліку стане створення
1 грудня Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти, адже від його роботи залежатиме дальша доля імплементації
закону. Власне, багато питань ми
готові вирішувати самі, не чекаючи

створення агентства, проте наші
заходи лише визначають найважливіші точки, з яких маємо розпочинати в університеті цю роботу.
Важливо, щоб цей закон ніхто потім під себе не переробляв, і щоб
він був не лише задекларований,
а й доведений до логічного завершення.
— Що чекає нашу академічну спільно
ту найближчим часом?
— Нашу академічну спільноту, навчальний процес, наукову і науководослідницьку роботу чекають величезні зміни. До кінця поточного року
маємо розробити і затвердити норми
часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників, різні нормативні документи, що належать до нашої компетенції, внести пропозиції щодо формування в університеті інноваційних
структур різних типів, удосконалити
організаційну структуру і переглянути штатний розпис університету
з метою підвищення якості підготовки. Є питання стосовно максимального навчального навантаження на
одну ставку науково-педагогічного
працівника, яке не може перевищувати 600 годин упродовж навчального
року. Треба вміло розрахувати це навантаження: в нього, напевно, мають
увійти тільки лекції, лабораторні та
практичні роботи. Можливо, треба
буде зменшити кількість семестрових
дисциплін, які вивчають студенти
всіх рівнів, об’єднати курси, перевести на факультатив окремі дисципліни. Ці питання мусимо вирішити якнайшвидше, адже до 1 вересня
2015 року вищі навчальні заклади
мають уже повністю опрацювати
положення закону. В той же час маємо подбати й про дальший престиж
університету, не втратити фаховості,
високого рівня підготовки спеціаліста, який би без труднощів знайшов
себе на ринку праці.
— У своєму інституті Ви вже таку
роботу розпочали?
— Звичайно, адже від добре продуманої схеми зменшуватиметься
навантаження на викладача. Хо-

чемо подивитися, на чому стоїмо.
Вважаю, що ми не повинні відмовлятися від принципів Болонської
декларації, зокрема від кредитного
виміру, модулів, від трансферу кредитів, але маємо відмовитися від так
званих „вільних тижнів“. Можливо
треба буде дещо змінити кредитно-модульну організацію системи
навчання. На мою думку, поточний
контроль має залишитися, адже студенти на лабораторних, колоквіумах
можуть заробляти відповідні бали.
П’ятий курс уже перейшов на іншу
систему оцінювання, всі це зустріли схвально, а студенти нормально
складають сесію. Тепер кожний викладач матиме більше прав, серед
них і впровадження свого методу
атестації дисципліни.
— Оскільки випускники отримува
тимуть єдиний зразок диплома про
вищу освіту, чи не має МОН подбати
про те, щоб методи навчання в універ
ситетах мали спільну методологічну
основу?
— Справді, про спільну платформу
підготовки має подбати Міністерство освіти і науки України. Освітньо-професійні програми розроблятимемо ми. Спільні стандарти
будуть тільки на компетенції, ми ж
дбатимемо про них, забезпечуючи
студентові знання, вміння і навики.
Але й тут має бути спільна для всіх
вишів система: кожен університет
під компетенції має підбирати однакові набори дисциплін, щоб не
створювати для студента проблем
при переході з одного вишу до іншого. Для цього має діяти певний
норматив, який у законі, на жаль, не
передбачений.
Катерина ГРЕЧИН
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Д

ля виграшу у футболі інколи важливо вчасно зробити заміну.
Так і в житті. Змінити в одну мить те, що тебе не задовольняє,
здавалось би, не так і складно, але на це зважується не кожен.
Студентка Політехніки Наталя Стецьків, зрозумівши, що обрала
не ту спеціальність, вирішила не гаяти часу — і написала заяву на
відрахування…

За власним бажанням:
піти з університету,
щоб вступити знову
Краще згаяти рік,
ніж п’ять
Як і рік тому, тепер Наталя знову першокурсниця
Політехніки, але вже Інституту економіки і менеджменту, а не Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій. Минулого року вона
вивчала там програмну
інженерію:
— В першому семестрі було багато математики, яку я люблю,
а в другому почали вже
поглибленіше вивчати
програмування. Це досить важко: треба або
любити це, або пробувати розібратися, просити
когось про допомогу, але
з того все одно нічого не
буде. Мені було нецікаво
робити ті лабораторні,
мучитися з ними. Я не хотіла кожного року просто
витягувати на стипендію
і врешті-решт все одно
не стати хорошим фахівцем, потім працювати
десь, наприклад, у супермаркеті. Тому й вирішила
змінити спеціальність:
краще втратити один рік,
ніж чотири чи п’ять. Я подала заяву на відрахування, коли починались
модулі, тобто майже довчилась на першому курсі. Це рішення прийняла
сама — в таких справах
не звикла радитись. Подзвонила мамі, сказала,
що забираю докумен-

ти. Я все пояснила рідним — вони зрозуміли.
Вже коли приїхала додому (я з Нового Роздолу),
друзі, знайомі казали, що
обманюю: як, відмінниця
у школі, добре вчишся —
і раптом відрахування?..
Та насправді я відчула
таке полегшення. Крім
того, була впевнена, що
вступлю знову: мала високі бали за результатами ЗНО, іспити не треба
було перескладати.
І справді високий прохідний — 652 бали: максимальні 60 як середній бал
атестата, 199 балів з української мови, 198 з географії, 195 — з математики,
яку (як і мову) готувала
сама, без репетитора, яку
любить і яка їй легко дається. Любов до математики, мабуть, від тата, каже
студентка: на батька і зов
ні, і характером схожа.

Бажання
розуміти
Наталя Стецьків охоче допомагає одногрупникам,
у яких не дуже добре складається з царицею наук:
— Мені неважко комусь пояснити. Особливо цікаво виходить з іноземцями: у нашій групі
з 29 осіб їх п’ятеро — з Еквадору, Конго, Азербайджану. Пояснюю їм українською, окремі слова англійською, з допомогою
жестів; стараюсь тими

словами, які вони використовують. Мені
їх шкода: я на їх місці теж, думаю, хотіла б, щоб хтось допоміг.
Я сама не люблю і не вмію
заучувати. Мушу розуміти. Те, що викладач читає
на лекції, записую собі
тезами, використовую
різні ручки, підкреслення. У мене все має бути
чітко, точно. Потім легше вчити: виділене впадає в очі, спрацьовує зорова пам’ять.
Тепер дівчина вивчає
міжнародну економіку.
З цією сферою пов’язує
добрі кар’єрні можливості. Сподівається також підівчити англійську
мову — це лише плюс для
самореалізації. Першокурсниця ІНЕМ каже,
багато хто з майбутніх
„міжнародних економістів“ не проти б „повчитися — і за кордон“, але
вона цю думку не поділяє: бачить себе скоріше в Україні. У якійсь
компанії, у вищій керівній ланці: управлінські
обов’язки, скажімо, топменеджера чи заступника директора Наталю не
злякали б.
В ІНЕМ студентка почувається комфортно:
дружна група, лояльне,
толерантне ставлення
викладачів, їх готовність
допомогти, роз’яснити
те, що ти не зрозумів.
Особливо подобаються

молоді викладачі, з оригінальними підходами
в навчанні. До прикладу,
доцент кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Орися
Пшик-Ковальська: цікаві
лекції, повторення вивченого раніше матеріалу, пояснення — все це,
за словами першокурсниці, допомагає ліпше
засвоїти матеріал.

Футбол
Своїм найбільшим позанавчальним зацікавленням
Наталя називає футбол.
Все почалося, коли вона
у 2010-му була в літньому
таборі, де дівчата просто
мусили разом із хлопцями
стежити за футбольними
баталіями Чемпіонату
світу. Вже потім почала
дивитись матчі ФК „Карпати“, вникла у правила
гри. Кілька разів ходила на
футбольні поєдинки, але,
каже, не так легко знайти
компанію, інколи матчі
проходять надто пізно.
Вболіває Наталя за „Карпати“ — бо свої, і з них
фактично почалося спортивне захоплення. А за
грою найбільше подобається дніпропетровський
„Дніпро“.
Ірина ШУТКА
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національна пам’ять

Історія — вчителька життя
І

ми, коли ми не пам’ятатимемо власної
історії. А власне вже в Незалежній
Україні, навіть під час такої страшної
війни, яка сьогодні розв’язана проти
українського народу, ми все ще бавимося в якусь толерантність…

сторична пам’ять важлива для
сьогодення. Як нею розпорядитися, аби не повторювати помилок попередніх поколінь? Що
з минулого слід узяти в завтрашній день? Про це розмірковує
доцент кафедри олімпійської
освіти Львівського державного
університету фізичної культури, кандидат мистецтвознавства
Олена Падовська.

Вчитися з минулого

Усвідомили, хто ми є
Попри те, що я не історик, у силу
певних обставин тема пам’яті і мучеництва українського народу мені
дуже близька. Річ у тім, що мій батько сильно постраждав від репресивної системи, скерованої проти
українців — 1945-го, коли йому було
10 років, пережив депортацію. Все
життя він, викладач Академії мистецтв, ніс той біль однієї ночі, коли
вирізали понад сотню селян, серед
них — і татових батьків. За життя
тато щось розповідав про це, але
є дивна здатність людини — слухати і не чути. Слухала я багато, та
чи чула? Чи сприймала крізь серце?
Щоб людина почула, їй потрібен
сильний поштовх. І лише коли тато
помер, то в мені наче щось пробилося, і я постановила собі впорядкувати ті записи, які він збирав, та
доробити те, що не встиг. На це мені
знадобилося чотирнадцять років.
Я працювала в Етнографічному музеї при Інституті народознавства.
Отож, скористалася своїми етнографічними і мистецтвознавчими
знаннями, де запозичила метод сферичної описовості. Також відкрила
для себе, що дуже мало істориків
досі бралися за вивчення депортації.
Так з’явилася „Книжка про Малковичі“, обсягом 925 сторінок. Працюючи над нею, я дійшла певних висновків про українство як критерій
оцінки українців, скажімо, як якості
самосвідомості й самодопомоги. Ці
питання були особливо болючі у ХХ
столітті. На щастя, сьогодні національне самоусвідомлення таки
прийшло до нас. Коли кажу, що ми
усвідомили себе українцями, то маю
на увазі загалом усю Україну, хоча
розумію, що ще є окремі люди, далекі від цього.

Без пам’яті немає дружби
Зазвичай національні проблеми починаються від незнання, забуття,
зневаги, втрати. Саме тому мусимо
знати свою історію не лише столітньої давності, а від початків. Лише
тоді зрозуміємо, як це впливає на
нас, адже минуле завжди проектується на сьогодення. Знаючи й аналізуючи минуле, зможемо зрозуміти,
як будувати майбутнє.
Простежуючи історію України
крізь століття, бачимо, що наша держава завжди була для когось ласим
шматом. Ставлю собі запитання: чи
той рівень кари, який впав на нас,
можна було відвернути? Які були передумови для того, щоб людина пізнала її? На щось знаходжу відповідь, а на
щось ще ні. Адже висвітлювати подібні проблеми — справа не етнографів,
не свідків подій, а цілих інституцій.
Скажімо, в Польщі є Інститут національної пам’яті, який робить дуже багато і для виховання населення, і для
підняття власної гідності. І в нас, на
щастя, він тепер діє. Однак не так важливий сам факт існування установи,
а те, що вона робить. Нещодавно на
Громадському радіо одна співробітниця цього інституту на запитання
журналіста про концтабори в Явожно,
Березі Картузькій просто промовчала! Промовчала тому, що не знає, а чи
тому, що вважає, що вкотре треба бути
„ціхо-ша“ заради дружби з Польщею?
Однак жодних товариських стосунків
на непам’яті не побудуємо. Сусіди нас
будуть вважати дуже негідними людь-

Для кожного українця історія мусить
бути вчителькою життя. Принаймні
не можна бути настільки наївними,
щоб думати, що навколо тебе лише
зичливці. А більшість чомусь так
вважає. Наприклад, у часи Майдану
думали: нехай приїде американський
дядечко Сем, усе нам упорядкує, допоможе, ось Грузії допоміг; і ніхто не
замислюється, що Грузія була в цілком іншій ситуації. А ми мусимо виходити зі своїх реалій. Скажімо, нам
завжди було притаманне прагнення
вижити за будь-яких обставин. Наприклад, коли чоловік втрачав усе —
дітей, дружину, господарство, його
силоміць вивозили в іншу місцевість, то він знав, що мусить жити
по-новому: працювати, знову одружитися, народжувати дітей. А в нас
у 90-ті роки минулого століття народжувалося значно менше дітей, бо всі
чекали кращих часів. Однак не треба
сподіватися ні на кого, бо лише самі
можемо впорядкувати своє життя.
Тому мій перший висновок — жити
за будь-яких умов. А другий — кожен
на своєму місці мусить робити те, що
повинен. Під час Майдану я натрапила на таку бездіяльність, коли казали:
треба почекати, зараз те чи інше не
на часі, бо гинуть люди. Люди надалі
гинули, а ми надалі нічого не робили,
чекали. Якщо хочемо щось мати, то
мусимо це створювати — наприклад,
український театр, українську книжку, як це робили наші предки. А нині
ми ніби маємо свою державу і понад
двадцять років чекаємо від неї певних преференцій для свого життя.
І третя думка — робити так, як
підказує власне сумління, щоб згодом не було соромно за свої вчинки.
Це особливо актуальне перед черговими виборами. Якщо на державному рівні не проведена люстрація, то
люструймо самі, щоб укотре не допустити гельмінтів до влади.
Записала Ірина МАРТИН
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молодіжна політика

козацькі забави

Свято патріотизму,
кмітливості та сили
С

онячний день 10 жовтня
зібрав усіх студентів, викладачів Технологічного коледжу
Львівської політехніки та чимало
гостей на традиційне свято —
„Козацькі забави“.

Розпочалася урочиста частина заходу
хвилиною мовчання за всіма героями,
загиблими за незалежність України.
Ветеран УПА, колишній політв’язень
Петро Сталевий та студентські курінні отамани підняли державний прапор.
На початку свята всіх присутніх
привітав директор коледжу Іван Костюк, наголосивши, що „Козацькі забави“ для коледжу є традиційні, їх організовують уже 19 років поспіль, але
вперше вони тривожні, бо проходять
у час, коли наша держава зі зброєю обстоює свою незалежність. Це свято не
просто релігійне, а й національне —
свято патріотичного духу. На завершення він побажав усім величі духу,
волі, віри в перемогу.
Словами благословення та заклику, щоб усі були здорові духовно, бо
це робить тіло міцним, здатним захищати свою землю, звернувся до присутніх військовий капелан о. Андрій.
Особливими гостями на святі були
вояки добровольчих батальйонів
„Донбас“ та „Айдар“ (один із воїнів —
випускник коледжу).
Першим був пісенний конкурс.
Студенти кожного напряму представляли по дві пісні, а команда напряму
комп’ютерних технологій ще й зробила коротку інсценізацію „Розпрягайте, хлопці, коней“. Саме вона й стала
переможцем у пісенному конкурсі.
На друге місце наспівали студенти
економічного відділення, третє розділили два відділення — мистецтв та
юридичне.
Традиційно відбулося оцінювання кулінарної майстерності студентів. Страви з козацьких столів можна
було купувати за символічну ціну. Виручені кошти спрямують на допомогу
українським військовим. За підсумками, найкращою у конкурсі „Козацька
страва“ визнали презентацію студентів юридичного відділення. Найкращі
вареники були в економічного відділення, найсмачніші млинці приготу-

вало відділення мистецтв, найбільше
засмакували пампушки відділення
комп’ютерних технологій.
Особливо динамічним та „гарячим“ був конкурс на швидке поїдання вареників. Найспритнішим
виявився студент Василь Мармаш,
якого годувала Марта Піх із напряму
комп’ютерних технологій, лише трохи за ним не встиг представник відділення мистецтв Володимир Терещенко разом із Юлею Чайкіною, а третім
став студент юридичного відділення
Любомир Альфавітський і Юля Чобіт.
Більше сили та спортивної підготовки як юнаків, так і дівчат потребували спортивні конкурси.
Конкурс метання чобота був досить небезпечний для всіх, крім тих,
хто кидав, бо траєкторію польоту не
міг передбачити й сам метальник.
Чоботи летіли то вгору, то вбік або,
врешті, якнайдалі. Найкраще кидали
чоботи представники комп’ютерного
відділення, другими стали студентиекономісти, третіми правники.
Бій на колоді подушками потребував не лише вміння встояти проти
ударів (не завжди дружніх і делікатних), а й обережності, щоб не травмуватися при падінні. Билися і хлопці,
й дівчата. Найсильнішими виявилися
юристи, другими стали митці, третє
місце посіли комп’ютерники.
Підняття діжки — суто чоловіча справа. І в цих змаганнях справді
можна було побачити, хто найміцніший. Перемогу здобули студенти
комп’ютерного напряму, другими
у силі стали представники команди
юристів, третє місце посіли хлопці
з економічного відділення.
Змагання з перетягування линви
ще більше згуртувало команди. Де
не вистачало хлопчачої сили, тягнути линву ставали й дівчата. Боротьба
була справді запекла. Переможцями
стали фаворити свята — студенти
комп’ютерних технологій, другими
за міццю виявилися хлопці та дівчата
відділення мистецтв, третіми стали
студенти юридичного відділення.
Завершилося свято молитвою до
Богородиці та частуванням справжнім козацьким кулішем, звареним
на дровах.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Студентський штаб підтримки
АТО Львівської політехніки
минулого тижня організував
тематичний тренінг „Поведінка та виживання в небезпечних ситуаціях“. Відбувався
захід 9 жовтня у Студентському клубі Політехніки. Про небезпеки, які виникають у разі
військових дій, та правильну
поведінку в таких екстрених
ситуаціях розповідали бійці
із зони проведення антитерористичної операції.
7–9 жовтня у Львові проходила Всеукраїнська молодіжна
акція „Пам’ятати. Відродити.
Зберегти“, спрямована на
підтримку руху молодіжних
трудових загонів. Лейтмотив
цьогорічної акції — „На межі
століть: Події 1914–2014 років“.
На Львівщину прибули молодіжні делегації з 11 областей.
Акцію проводили з метою
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, виховання поваги до національних історичних і культурних
цінностей, а також реалізації
молодіжних ініціатив у трудовій сфері. Молодіжні команди
також взяли участь в упорядкуванні Меморіального комплексу-музею „Личаківський
цвинтар“.
У Львові на Личаківському
цвинтарі 13 жовтня перепоховали останки провідника
Львівського крайового проводу ОУН-УПА Євгена-Андрія
Пришляка. Катафалк із м. Миколаєва привезли до Собору
Св. Юра, де відбувся чин панахиди. Перепоховали героя на
полі почесних поховань № 67.
Виставку світлин, які розповідають історію Європи
у період „холодної війни“,
13 жовтня відкрили у приміщені головного корпусу
ЛНУ ім. І. Франка. Експозицію
в рамках перегляду сучасного
польського кіно „Під Високим
Замком“ підготувало Варшавське відділення Інституту
національної пам’яті. Як зазначили організатори, виставка
актуальна й сьогодні, оскільки
визріває нова така війна. Вона
триватиме до 31 жовтня.
За матеріалами інформагенцій
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досвід змагань

„Машина Тюрінга“
випробувала сили
в Європі

В

ідкривати нові грані своїх умінь та здобути новий
досвід за кордоном мали можливість магістри першого року навчання ІКТА Андрій Марусяк, Василь Войтик і Олексій Димашок. Хлопці об’єдналися в команду
„Машина Тюрінга“ для участі в Інженерних змаганнях,
які проводила міжнародна організація BEST. Вони
зуміли вибороти перемогу в категорії Team Design на
національному рівні. Команда-переможниця взяла
участь у міжнародному етапі Інженерних змагань, який
відбувався у столиці Латвії — Ризі.

— Ми вперше брали участь у змаганнях такого масштабу. Тож до боротьби готувалися, щоправда, намагалися
більше уваги приділяти програмуванню, але це не знадобилося. Також
чимало часу потратили на повторення спеціалізованих термінів англійською, щоб на змаганнях достойно
презентувати свої розробки, — розповів Андрій Марусяк. — А взагалі,
брати участь в Інженерних змаганнях ми вирішили лише за тиждень до
їхнього початку. На національному
етапі акцент у своїй роботі ми зробили на тому, щоб наші конструкції
були мінімалістичні: використовували якнайменше деталей і, маючи
вже досвід локального етапу змагань,
знали, що одним із критеріїв оцінки
є дотримання умов та послідовності
прописаного завдання.
За результатами міжнародного
етапу змагань, переможцем у двох
категоріях стала місцева команда
„Балтік“, а наші політехніки у підсумку стали десяті. Загалом у двох
категоріях п’ятиденних змагань брало участь 29 команд зі всієї Європи.
— Якщо відверто, ми не відчували переваги команд-європейців,
тобто рівень знань не різнився, також
наша презентація та рівень англійської мови принесли нашій команді
досить багато балів. Щоправда, не
надто сприятливим було те, що на
таких змаганнях ми все ж опинилися
вперше, — наголосив ще один учасник команди Василь Войтик. — Важко було на початку зорієнтуватися
та раціонально розподілити роботу
між учасниками. Був момент, коли
ми справді не знали, за що братися.
Але невдовзі все стало на місце. Крім
„побудови“ самих змагань, для нас до-

сить неочікуваними стали й завдання.
Система не така, як у нас: тут був стіл
із інструментами й однаковими для
всіх команд матеріалами, а в Ризі —
„магазин“, і кожна команда мала
певну кількість балів, за які купувала матеріали. Доки ми порухалися,
то нормальні матеріали розібрали,
і нам довелося працювати практично
зі сміттям. Перше, що потрібно було
зробити, — музичний інструмент із
підручних засобів: пляшок, труб і т. д.

Це дещо спантеличило, бо ми готувалися до мікроконтролерів, чогось
більше технічного, крім цього, жоден
із нас не має музичної освіти, тож довелося ще й музичну грамоту вчити та
робити все на слух. Суть того інструмента полягала у тому, що він мав
керуватися за допомогою своєрідної
клавіатури, і треба було зіграти вісім
нот однієї октави. Ми зробили щось
схоже на піаніно і навіть деякі звуки
потрапляли в октаву.
А наступного дня хлопцям довелося попрацювати над більш серйозним винаходом — треба було зробити антиударний контейнер, куди
ставили ввімкнутий комп’ютер. Цей
контейнер повинен був витримати
три випробовування: 2 хвилини під
водою, 2 хвилини палили пальником, а ще кидали на нього вантаж
16 кг із висоти 3 м.

— Розчарування точно не було,
всім сподобалося. Хоч цього року
навряд чи робитимемо щось схоже,
бо навчання на п’ятому курсі потребує більше зусиль, часу та уваги, —
акцентував третій співрозмовник
Олексій Димашок. — Все це загалом
дуже сподобалося, і я всім радив би
при нагоді брати участь у таких змаганнях. Було цікаво не лише змагатися, а й спілкуватися з іншими
конкурсантами. У змаганнях брало участь чимало учасників трохи
старших, декому, як нам виглядало,
виповнилося вже й 30 років (європейська система освіти дещо інша,
ніж українська), нам було дивно, що
люди в такому віці ще беруть участь
у студентських конкурсах.
Крім змагань, на нас чекало ще
багато цікавих вечірок і різних заходів, то ж, як зауважили хлопці,
спати не мали коли.
— Щоранку підйом о 7-ій, змагання тривали майже до 19 години,
а потім відбувалися різні тематичні
вечори. На вечорі культури кожна
команда представляла свою країну.
Основне було припіднести щось зі
своєї кухні, національний напій.
Команда із Запоріжжя склала пісеньку англійською. Думав, що до
українського столу мало хто буде
підходити, а насправді була величезна черга, — додав Олексій Димашок.
З огляду на те, що до міжнародного етапу Інженерних змагань
треба більш ретельно готуватися,
цьогоріч BEST проводитиме локальні змагання вже 24–28 листопада.
А реєстрація розпочнеться ще раніше — з 27 жовтня.
Наталія ПАВЛИШИН
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Крок до
майбутнього —
„Доля“

С

тудентки Львівської політехніки Уляна Філь і Катерина
Гладій стали лауреатами міжнародного пісенного фестивалю
„Доля“ у номінації „естрадний
вокал“. Серед його учасників були
професіонали й аматори не лише
з України, а й із Молдови, Конго,
Камеруну, Румунії, Китаю.

Уляна Філь — студентка другого року
навчання ОКР „спеціаліст“ Інституту
архітектури. На професійному рівні
співає 5 років. За цей час встигла побувати на багатьох конкурсах і кастингах. У „Долі“ взяла участь удруге. Торік
дівчина була лауреатом другої премії,
а цього року виборола першу. Виступала сольно з піснями „Черемшина“ тa
„I Will Love Again“.

Ще одна лауреатка конкурсу —
другокурсниця Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук
Катерина Гладій. Вона є учасницею багатьох конкурсів, концертів, фестивалів, адже співає з дитинства, сама пише
вірші та пісні. На конкурсі заспівала
„Чарівну скрипку“, а також джазову
пісню „Feeling good“.
Обидві дівчини думають про професійну співочу кар’єру. Якщо Уляна
ще вагається, чи в майбутньому проектуватиме, то Катерина про перевагу
музики над міжнародною інформацією
говорить значно впевненіше.
Ірина МАРТИН

живе слово

Поезія високого регістру
У
студентській
бібліотеці
Львівської політехніки відбулася
зустріч із Віктором
Небораком.

Поет, прозаїк, літературознавець, перекладач,
есеїст, Прокуратор літературного угрупування „Бу-Ба-Бу“. Це все
про Віктора Неборака.
Позаяк зустріч організувало видавництво „Срібне слово“, то
Неборак представив свої книжки, що
побачили світ завдяки цьому видавництву — „Літостротон“, „Вірші з вулиці
Виговського“, „Літаюча голова“, „Базилевс. Нововіднайдені розділи Львівської Книги Переміщень, переписаної
2005 року“, „Сашко Неборак. Простір
польоту“, а також видання серії „Українська поетична антологія“ (видавництво „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“) та „Колишній, інший…“ (ЛА „Піраміда“).
Автор прочитав свої поезії, а також
розповів про короткий період своєї праці на Донбасі, де був учителем

української літератури гірничого проф
техучилища. Власне туга за домівкою,
яку Неборак виливав
у своїх щоденникових
записах, спричинилася до появи збірки
„Колишній, інший…“,
хоча сам автор мав бажання назвати збірку
„Галичанин на Донбасі“, однак видавець
свого часу відхилив її.
Як зазначив перекладач і письменник
Андрій Содомора, який був присутній на
зустрічі, це дуже важливо — скористатися нагодою почути слово з уст самого автора. От лише студентів зустріч
чомусь не зацікавила, адже прийшло
їх мало. Однак видавництво „Срібне
слово“ запропонувало їм, а також пенсіонерам знижки на свою літературу
у книгарнях видавництва „Львівська політехніка“ . Цю акцію видавництво приурочило до Дня української писемності
задля заохочення студентів до читання.
Ірина МАРТИН

Біля лемківської церкви
Володимира і Ольги в Музеї
народної архітектури та побуту у Львові відкрито алею
Богдана-Ігоря Антонича. На
ній представлені дерев’яні
скульптури, які відтворюють
бачення поезії Антонича,
створені молодими митцями
з ЛАМу під керівництвом Дарія Грабара. Частина виставки
була відкрита в Музеї-садибі
родини Антоничів у с. Бортятин Мостиського району.
1 та 2 листопада у Першій
львівській медіатеці, що на
вул. Мулярській, 2-А, пройде курс творчого писання
„Творчопис“. Це є найпоширеніша світова практика
освіти для письменників,
тільки „Творчопис“ розроблений спеціально для українських авторів. Під час курсу
передбачена внутрішня
робота над усвідомленням
власного „письменницького
голосу“, трохи теорії, багато обговорень і виконання
творчих письмових завдань.
Щоб взяти участь, потрібно
заповнити реєстраційну анкету на http://goo.gl/4s3oe4.
Прийом заявок триває до
27 жовтня.
У Національному музеї
ім. Андрея Шептицького
у Львові — виставка ікон, які
створено в рамках VI Міжнародного іконописного
пленеру в Новиці. У пленері
в Новиці брали участь митці
з Польщі, України і Білорусі,
він був присвячений празниковим іконам. Експозиція
відкрита до 2 листопада.
Лауреатом цьогорічної
Нобелівської премії з літератури став французький
письменник Патрік Модіано.
Модіано здобув перемогу
завдяки „мистецтву пам’яті,
з яким він відтворив найнезбагненніші людські долі
та розкрив життєвий світ
окупації“ — критики називають письменника „Марселем
Прустом сучасності“. Дія
більшості з його 29 романів
відбувається у Парижі часів
Другої Світової війни.
За матеріалами інформагенцій
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Якби не було перекладу —
мала б час на відпочинок
Т
ак вважає Наталя Іваничук. Коли береш до рук книжку, яку вона
переклала, то це запевнення, що читатиметься добре і легко.
Як-не-як, а від перекладу таки залежить багато. У студентські роки
пані Наталя розмовляла вісьмома мовами. Зараз послуговується трьома, адже впевнена, що мова — живий інструмент, який працює лише
тоді, коли його використовують.

— Пані Наталю, позаяк Ви — з пись
менницько-педагогічної родини, то чи
мали батьки вплив на вибір Вашого
майбутнього фаху?
— Очевидно, так. Насамперед був
вплив тата Романа Іваничука. У дитинстві я мала різні мрії. Спочатку хотіла бути письменницею, лікаркою,
а потім таки зупинилася на перекладацтві. Звісно, добрим лікарем чи іншим
спеціалістом, не дотичним до філології, я би ніколи не стала. Тато доклався до того, щоб я не була письменницею, бо це мені вдавалося б гірше, ніж
йому. Змалку, начитавшись Фенімора
Купера, я писала, як усі діти, то якісь
переспіви індіанських повістей, то
складала якісь вяршики (не поезію!),
а в старших класах — новели. Але то
все було не те, тому тато, однозначно,
мене до того не заохочував.
Я навчалася в спеціалізованій
школі з поглибленим вивченням
німецької, тому коли вже визначилася, що хочу бути перекладачем,
то, безумовно, хотіла на німецьку.
У 9–10 класах посилено її вчила понад
програму своєї 28-ї львівської школи.
Вчила самотужки, розробила свою
схему навчання, власну методику.
— Коли і як Ви почали вивчати інші
мови?
— Майже відразу, як стала студенткою. Вже на першому курсі йшлося
про те, що мушу ще чимось зайнятися, щоб не знудитися. Дуже вимогливий викладач Богдан Васильович Максимчук, який вів пари тільки німецькою, придивився до мене
і порадив взятися за другу мову.
Випадково мені потрапив до рук
самовчитель норвезької мови. Так
на другому курсі я самотужки опанувала норвезьку. А потім взялася
за інші. Річ у тім, що скандинавські
мови дуже подібні, однак норвезька — найлегша, а найважча з-поміж
усіх на світі, як на мене, — фінська.
Її я так і не наважилася опанувати.

— Що Ви радите тим, хто хоче добре
вивчити іноземну мову, зокрема своїм
студентам?
— Мати з мовою постійний живий
контакт. Якщо вивчати одночасно
дві мови, то в різний час. Треба щодня щось прочитати, проговорити,
прослухати, виконати 1–2 вправи.
Це може зайняти і півгодини, але
мусить бути щодня.
— Пані Наталю, Ви були сумлінною
студенткою?
— Дуже сумлінною. Може, аж занадто. Але і трійки схоплювала,
і двійку з економічної теорії комунізму перескладала по талону. Словом, було всяке.
— Пам’ятаєте свої перші переклади?
— Студенткою перекладала Генриха
Бьолля з німецької. Це були учнівські проби. Коли вже задля публікацій перекладала з норвезької, то
надзвичайно категоричним редактором, як мовним, так і стилістичним, була Ольга Сенюк, і це пішло
мені на користь. Десь наприкінці
четвертого курсу у журналі „Всесвіт“ опублікували мій переклад збірки норвезьких новел.
— Ви побували в усіх країнах, мови
яких знаєте?
— Так. Багато разів була в Німеччині, у Швеції і Норвегії — за робочими стипендіями. У Фінляндії
працювала три роки в посольстві.
Тоді вивчила шведську. Нею довелося послуговуватися майже відразу, тому я цю мову трансформувала
з норвезької.
— Чи маєте серед авторів перекладу
улюблених?
— Звісно. Це надзвичайно талановитий класик норвезької літератури
Т. Весос. Його проза незаслужено
пройшла повз увагу нашого читача, бо вона нелегка, її не почитаєш

у ліжку перед сном. Це автор такого
рівня, як Габрієль Маркес чи Торґні
Ліндґрен. Серед моїх улюблених —
і норвезький класик данського походження Аксель Сандемусе. На жаль,
я ще не переклала жодного його
твору. Він писав дуже грубі книжки,
а в Україні братися за такі фінансово
невигідно. Зі сучасних мені подобається дуже популярний у Норвегії
та й у світі Том Еґелан, я переклала
його родинну сагу „Брехня батьків“.
Ще перекладаю багато дитячої літератури, вона мені вся подобається. Є багато авторок, які дуже вміло
і тонко пишуть про дівчаток. У нас
такої літератури бракує, тому її із
задоволенням беруть.
— Ви зустрічаєтеся з авторами
своїх перекладів. Які з них найбільше
запам’яталися?
— Напевне, все-таки зустрічі з Ґордером. З ним бачилася тричі і його
книжок переклала найбільше. А почала з ним спілкуватися через електронні засоби, коли дещо уточнювала під час перекладу книжки „Замок у Піренеях“. Із Томом Еґеланом
спілкувалася лише через соцмережі,
коли виникли незрозумілості під час
перекладу його книжки.
— Як Ви співпрацюєте з видавни
цтвами? Самі пропонуєте їм книжку,
а чи вони Вам?
— Буває по-різному. Часто пропонують мені, хоча я волію сама пропонувати. Бо коли пропонують мені,
то доводиться перечитувати багато
творів цього автора, щоб зрозуміти, чи він вартий уваги, а це займає
чимало часу. Бо видавці переважно
керуються чиїмось рекомендаціями або покладаються на те, що десь
щось почули. Буває, що не дуже радо
беруся за якийсь переклад.
— Що найважливіше в перекладі?
— Безперечно, знання української
мови.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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Парк культури і… надійного тилу
П

арки — це найбарвистіші місця в осінньому Львові. Навіть якщо простуємо ними на
навчання чи до місця праці щодня, природа щоразу має чим подивувати. В Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького цьогорічна осінь збіглася з новою „весною“ — одна з центральних зелених зон міста стрімко повертається
до активного культурного життя і дивує львів’ян
не тільки сезонними змінами кольорів, а й частими яскравими заходами.

Калейдоскоп
подій
З серпня Парк культури
раптом з’явився в інформаційному полі як організатор та співорганізатор
цілої низки культурних
подій: „Кіно під зорями“,
„Кавуновий фестиваль“,
„Фестиваль фарб (Holi
Fest)“, „Мир очима дітей“,
„Парк-пікнік“, „Паркові алеї у віршах“… Доки
дозволяла осіння погода, тут також відбувалися вечори танців, на яких
львів’яни могли потанцювати або ж навчитися деяких па в професіоналів.
У вересні в парку провели
другий „Науковий пікнік“. Під час багатьох цих
подій, а цілеспрямовано
в межах двох „Ярмарків
смаколиків“, спільного

з львів’янами обливання
в межах популярного по
всьому світу флешмобу Ice
Bucket Challenge, музичного вечора 27 вересня,
організатори збирали кошти для українських військових, які перебувають
у зоні конфлікту на сході
України.
Перший розквіт цієї
зеленої зони Львова припав на 60-ті роки минулого
століття, коли щодня тут
відбувалося до 10 культурних та спортивних подій.
За останні 30 років парк
занепав: бракує якісної
інфраструктури, культурних програм. Якщо влітку
ще працюють атракціони,
проходять різні спортивні
тренування та ігри, час від
часу приїжджають музичні
гурти, щоб виступити на
відкритій сцені, то зимою

тут узагалі нічого не відбувається. У липні цього року
адміністрацію парку очолив Олександр Молодий
(на світлині), а з ним прийшло ще кілька енергійних
людей, які трактують зелену зону як місце культурного відпочинку львів’ян
упродовж усього року.

Ламаючи
стереотипи
— Заходи, проведені в
парку впродовж серпнявересня, не були частиною
напрацьованої довготермінової стратегії. Ми почали з точкових акцій, щоб
зрозуміти, чого хочуть
люди. Запропонували їм

певний формат, щоб спробували, оцінили. Деякі акції будемо продовжувати,
інші події були продиктовані часом. Спершу кожних вихідних започаткували перегляди фільмів на
галявині за центральною
аркою парку. Перший раз
прийшли 100 глядачів, потім 200, а одного вечора —
аж 500! Але з наближенням
зими наш „зоряний кінозал“ змушений зачинитися до весни, бо глядачам на
карематах стає надто холодно. Так само до тепліших часів призупинилися
танцювальні вечори. Стереотип „мертвого зимового сезону“ спробуємо зруйнувати, побудувавши тут
перший у Львові сніговий
парк. Львів’яни зможуть
у нас за доступною ціною
кататися на лижах, сноубордах і санях. Для досвідченіших зробимо екстремальніші рампи, для початківців працюватимуть
інструктори. Плануємо організовувати веселі зимові
забави для молоді. Звісно,
сніговий міні-парк працюватиме, доки у Львові
буде сніжно, — розповідає
головний адміністратор
Парку культури, випускниця Політехніки Христина
Пархуць (на світлині).
Усе, що адміністрація
вважає перевагами парку
(атракціони, майданчики
для проведення спортивних подій, літня сцена,
доволі велика зелена територія, дитячі майданчики)
потребує ремонту й осучаснення. Деяких необхідних речей узагалі нема.
Наприклад, затвердженого місцевими органами
влади генерального плану
парку, в якому б чітко вказувались його межі та всі
об’єкти, що належать до
нього. Наразі адміністрація активно працює над
стратегією центральної
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зеленої зони міста. До її
обговорення обіцяє залучити громадськість. За
відсутності основної документації працівники не
можуть захищати зелену
зону від чужих кольорових
МАФів та інших свавільних посягань. Багато важливих інфраструктурних
об’єктів за останні роки
парк уже втратив (наприклад, кінотеатр „Дружба“).

Паркове
волонтерство
Майже що два тижні директор ЛКП „Центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького“ Олександр Молодий
разом із генеральним
директором ТОВ „АВЕ
Львів“ Олегом Гайовишиним їдуть на схід України,
щоб відвезти все найнеобхідніше, що змогли зібрати для воїнів Української
армії. Під час акцій, які
проводить Парк культури,
до збору коштів і теплих
речей для війська можуть долучитися всі охочі
львів’яни та гості міста.
В межах двох „Ярмарків
смаколиків“ у парку, на
яких продавали солодощі
від спонсорів і домашню
випічку львівських господинь, вдалося зібрати
майже 45 тисяч грн. Ще
2 тисячі пожертвували
учасники флешмобу Ice
Bucket Challenge, який
провели перед головним
входом у вересні. Про всі
ці кошти адміністрація
звітує на сторінці парку
в Фейсбуці, ретельно зберігаючи всі чеки.
— Я служив в Радянській армії, розумію потреби хлопців, які беруть
участь у воєнних діях.
З серпня в приміщенні
адміністрації парку діє
осередок збору речей.
Фірма „АВЕ Львів“ надає
машину та оплачує бензин. Зі ще одним таким
„скаженим“ директором,
як я, її керівником Оле-

гом Гайовишиним, ми
їздимо наразі по одному
маршруту в Луганській
області: Старобільськ —
Новоайдар — Щастя. Там
перебувають наші 24 механізована і 80 аеромобільна бригади Збройних
сил України. Іноді щось
завозимо на базу батальйону „Айдар“. Продуктами вони забезпечені, найбільше потрібні амуніція
і теплі речі: спальники,
термобілизна, військові
черевики (берці), військові куртки. Підкреслюю:
військові, бо часом хтось
принесе такі цікаві капці
або веселеньку куртку, яку
боєць не вбере, бо в нього
одразу поцілить снайпер. Зручніше, коли люди
приносять речі, бо якщо
гроші, то мені треба „кидати“ роботу і шукати, де
що можна купити, — каже
пан Олександр.

Допомогти
можеш ти
— Парк — це громадський
простір, який належить
львів’янам. Тому запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених у його розвитку,
а насамперед — студентів
та викладачів львівських
вишів. Нам уже вдалося
налагодити партнерські
зв’язки зі Львівською політехнікою, НЛТУ України
та Львівським національним аграрним університетом. Пропонуємо широку
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базу для практики. Парк на
самофінансуванні, тому
ми не спроможні залучити
до співпраці крутих спеціалістів, але вважаємо,
що енергійна львівська
молодь часто креативніша за професіоналів. Нам
потрібні архітектори, дизайнери і всі, кому цікавий
Парк культури. Роботи вистачить усім. Наприклад,
коли ми підписували алеї
віршами, прийшло багато
людей, які не вміють малювати. Але вони теж нам
пригодилися і були дуже
щасливі від того, що фарбою наводили написи на
асфальті після того, як художники написали слова
крейдою, — розповідає
Христина.
Свій проект для Парку культури придумали
студенти кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту
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післядипломної освіти
Львівської політехніки.
Під час першої зустрічі
з Христиною Пархуць,
яка відбулася в межах програми „Освітньо-бізнесові мости“ 9 вересня, вони
висловили чимало пропозицій, частину з яких
дівчина вже використала
для розв’язання нагальних
проблем. Про те, над чим
працюватимуть, адміністратор парку наразі не
каже, але щиро тішиться
співпрацею з альма-матер.
Наступної весни в Парку культури стартує довгострокова акція „Посади
дерево!“. Кожна людина
зможе придбати та висадити саджанець якогось
дерева в певному місці
парку, яке визначать фахівці після інвентаризації
зелених насаджень. Рослину можна буде „подарувати“ комусь на день народження або присвятити
даті весілля. Таким чином
люди не тільки допоможуть оновити насадження
в парку, а й облаштувати
особистий затишний куточок, згодом, з дозволу
адміністрації, висадивши
неподалік квіти чи встановивши лавку. Подібний
досвід, зазначає Христина, успішно працює за
кордоном, де парки діють
і розвиваються завдяки небайдужим містянам.
Анна ГЕРИЧ
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знак із неба

Загорівські вакації з Гетьманом
України Іваном Мазепою
Найрідніше місце на світі? — Поле,
де колись стояла родинна хата. Таким
було одне із запитань до мене, і так
я відповів на нього в моєму ювілейному інтерв’ю. На згаданому місці промайнули, як сон, 14 найщасливіших
літ мого життя — дитинство. Я давно мріяв зробити достойний презент
Отчій землі. І допоміг мені в цьому
великий Гетьман України Іван Мазепа. Але моєму шляхетному наміру, як
і шляхетному наміру Гетьмана, випала подібна гірка доля. А зло походить,
як і три і півстоліття тому, з того самого кубла — з Московії.
Перша зустріч із Гетьманом
відбулася ще в дитинстві. Мій дід
Федосій любив заспівати: „Горе тій
чайці…“. Я дивувався, звідки йому
відома пісня, написана Гетьманом.
Адже за московської окупації українські мова, книга, культура, історія були суворо заборонені, а ім’я
Гетьмана й досі проклинається
в московській церкві. Друга зустріч
відбулася в 1988-му в музеї І. Чавчавадзе в с. Сагурамо за 25 км від
Тбілісі на картині відомого французького художника Верне „Мазепа й вовки“. Утретє ми зустрілися
2011-го у відомого в Одесі журналіста В. Мартинюка, який за СРСР
обіймав високі керівні посади. А тепер співпрацював із єдиною україномовною газетою „Чорноморські
вісті“, яку з приходом Януковича
до влади держава перестала фінансувати. Внучка його працювала в іншій газеті. Там їй поставили
завдання написати статтю проти
Мазепи. Та, звичайно, відмовилась.
Довелося залишити роботу.
Через рік, 2012-го, зустрічаюся
з Гетьманом учетверте в рідному
селі. Учитель історії Ігор Баран дослідив, що Іван Мазепа був у родинних зв’язках із місцевим родом Загоровських, мало того, пережив тут
велику любов, яку запалила в ньому
місцева княгиня Олена Загоровська.
Цього було достатньо, щоб розгадати „Чайку“ мого діда!
Наступна, п’ята зустріч відбулася
2013-го в Карабаші на крутих берегах Чорного моря на Миколаївщині,
але вві сні, який, підсилений худож-

� З агорівський пам’ятний знак і його будівничі (зліва направо): О. Дацюк,
М. Маначинський, В. Чабан

німи засобами, виглядав як сюрреалістична новела „Цвіркуни“. Ось її
кінцівка:
На місяцевому тлі неочікувано
для мене завидніли силуети двох
осідланих коней, яких за вуздечки
ледь утримував вершник у військовій європейській формі часів середньовіччя. Я вже потім довідався що
то був шведський король Карл ХІІ.
А наразі мені було не до них, бо крутою стежкою від моря піднімався козак у багатому військовому вбранні
з оголеною шаблею в руках. Наблизившись до мене з відстані чутності,
заговорив:
— Оце помив шаблю в солоній
морській воді. Уже залишаючи поле
бою, все ж таки зумів відсікти дві
бородаті голови, круглі, як тутешні кавуни, а заодно відправити на
той світ десяток рязанських козаків. А тепер совість гризе: билися
вони-то за свій московський улус.
Краще б на їх місці опинилися наші,
з тих, що билися на боці ворога. Що
не кажи, але під Полтавою билися не
шведи з москвинами, а пів-України
з пів-Україною. Судячи по тому, як
вони проливали братню кров, то тої

ненависті вистачить на сотні літ.
Нині мало що змінилося. Повтори
ту битву, знову постане пів-України
на пів-України. Мені тебе не вчити.
Так, то був великий Гетьман
України Іван Мазепа, який нещодавно залишив поле нещасливої битви
під Полтавою. Після деякої паузи
Гетьман повів далі:
— Але я не через це підійшов до
тебе. Ти — із Загорова. А там у мене
була велика любов — Олена Загоровська. Цікаво, чи збереглася там
пам’ять про нас? Чи згадують нас там
добрим словом?
Я замислився, що відповісти
великому Гетьману, але мої думки
перебив стук чотирьох пар кінських
копит. То Гетьман і Король поскакали понад крутизною берега на захід. Гетьман пожалів мене, знаючи,
що мені йому сказати нічого. Але
я твердо сказав собі, що таки увіковічу ту частинку Загорова, таку рідну Гетьману. І тут, наче читаючи мої
думки, Гетьман повернувся на скаку
й гукнув:
— Програні битви — то ще не
програні війни! Я ще повернуся!
(10.08.2013. Карабаш).
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Це сталося в серпні минулого
року. А в серпні цього року на День
Незалежності пам’ятний знак Великому Гетьману був відкритий у Старому Загорові й освячений отцем
Володимиром із сусіднього села.
Місцевий піп московської церкви
відмовився. Мало того, зайняв ворожу позицію, але про це опісля.
Чому? — Бо якби виграв Полтавську
битву Мазепа, мапа Європи була б
інша. Не москвини, а ми були б найбільшим народом на ній! Але зрада
зробила свою справу. Тоді так само
українці протистояли українцям, як
і тепер.
Серед тих, хто присвятив свою
творчість Мазепі, не тільки велика когорта українців і москвинів,
але й кращі уми Заходу, серед яких
Г. Верне, Т. Жеріко, Дж. Байрон,
В. Гюго, Ф. Ліст, С. Рахманінов та
ін. Найкраще з них про нашого великого Гетьмана сказав французький поет Вогюе: „Історія не дала
йому корони, як він того бажав.
Проте поезія обдарувала його, без
відома його, королівством, набагато кращим, аніж ті, які має політика… Його супротивники ненавиділи його, проте жінки його любили,
(московська) церква прокляла його,
але поети його оспівали. А доки світ
буде таким, яким він є зараз, останнє слово в ньому завжди належатиме
жінкам і поетам“.
Якщо продовжити думку Вогюе,
то тут ідеться не тільки про Мазепу
й Загоровську. То пам’ятник також
неперевершеній красі загорівчанок!
Рішення ухвалили. Пам’ятну
плиту спроектував самотужки. Несучу конструкцію — скульптор
О. Яворський зі Львова. Художні
роботи у камені виконала Катруся Салюк із Коростишева. Несучу
конструкцію виготовили в Торчині. Питаю Катрусю про ціну. Чую,
не вірячи собі: „Про яку ціну ви кажете? То ж патріотична акція. Ви
робите пам’ятник не собі“. За два
тижні у суботу, 5 липня, гранітна
плита вже була в славному Загорові. А на другий день у московській
церкві батюшка і матушка, не відаючи про це, проклинали пам’ятник
і тих, хто його везтиме в село. Знайшлися й посткомуністичні бабусі,
згідні лягти на дорогу, аби не пропустити. На мене посипалася недружелюбність. А то незабутнє: „Йосиповичу, а що Мазепа — то бандерівець?“ — „Так, — кажу, — поглянь
на 10-гривневу асигнацію. Там його

портрет, і саме так пише“. Виймає,
довго розглядає, а я йду далі. Перше,
чого захотілося при почутому, то
опинитися в Сагурамо, де грузинські
селяни знають, хто такий Мазепа.
Почувши про „святу“ месу в церкві,
я на другий же день запросив додому
голову сільради Р. Остапчука й показав йому плиту. Той негайно зібрав
депутатів, які одностайно виділили
під монумент землю. В установчих
роботах, транспорті активно допомагали місцеві селяни.
24 серпня 2014 р. на День Незалежності відбулося урочисте відкриття монумента за участю художніх колективів села. Коли розчохлили монумент, перед учасниками
події завидніли портрети Гетьмана
й княгині з підписом: „Тут стояв будинок, у якому в 1663 р. у княгині
Олени Загоровської гостив майбутній Гетьман України Іван Мазепа“.
Посвятив монумент отець В. Новіцький із сусіднього села. Концерт
поставила школа. Виступили директор М. Костючко, учитель-історик
І. Баран, а ще З. Чабан зі Львова.
З’їхалося чимало люду, серед них
і місцевий учасник АТО А. Комаровскіс! Хористи заспівали Державний
гімн України, а на кінець „Боже великий єдиний…“. Згодом відбулося
покладання квітів. На жаль, мені не
довелося бути присутнім.
У світлі слів З. Бжезинського, що
„народ, який сповідує чужу віру хоч
на 20 , ніколи не побудує власну
державу“, не можу оминути сутності московської церкви з її відвіч
ними прокляттями й анафемами.
Адже то аж ніяк не християнські
канони. Християнські — всепрощення. Перебуваючи на The World
Meeting of University Professors
у Ватикані в 2000 р., я бачив поруч папського балдахіна скульптуру св. Лоґинуса зі списом. Це той,
хто проткнув серце Ісуса Христа
на хресті. І церква його простила.
А найбільшого спонсора розбудови церков (зокрема й Софіївського
собору, Михайлівського Золотоверхого, Києво-Печерської лаври) Івана Мазепу московська віра проклинає понад три століття тільки за те,
що той хотів свій народ визволити
з московського рабства. Кажучи
по-християнськи, за те, що зробив
біблійний Мойсей для євреїв. І то
діється в той час, коли країна воює
з тим самим ворогом, що й Мазепа
воював. Вдумаймось — які на часі
його тодішні слова:
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Самопали набивайте
Гострих шабель добувайте,
А за віру хоць умріте,
І вольностей бороніте.
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблю маєм права.
Через кілька днів після відкриття
монумента неподалік було виорано Кельтську ложку кохання (Celtic
spoon). Такі ложки дарували закохані. Дивлюся на се диво, а думки линуть у 2500-річну давнину до великого Конфуція, до його філософськорелігійного вчення про волю Неба.

SSКельтська ложка кохання

Невже Небо дало знак, що ми виконали Його волю, а ложка Кохання,
яку тримаю в руках, — із рук самого Гетьмана? Тим більше, що він до
того об’їздив Європу й добре знав
її тодішні звичаї. Якщо і не так, то
все одно знахідка — ложка Кохання.
А то багато каже само за себе.
07.09.2014. Ст. Загорів.
Василь ЧАБАН

Іван Мазепа
***
Ой, горе тій чайці,
Чаєчці — небозі,
Що вивела чаєняток
При битій дорозі.
Чумаки їхали,
Чаєчку злякали,
Вони чаєчку злякали,
Чаєнят забрали.
Ой чаєчка в’ється,
Об дорогу б’ється,
К сирій землі припадає
Чумаків благає:
„Ой ви, чумаченьки,
Ви, добрії люди,
Верніть моїх чаєняток,
Бо лихо вам буде“.
„Не вернемо, чайко,
Не вернемо наша;
Поварим чаєняток —
Добра буде каша!“
„Бодай же ви, чумаченьки,
У Крим не сходили,
Як ви моїх чаєняток
У каші зварили“.
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перерва

Кросворд
Горизонтально:
7. Металева зброя для ближнього бою, яку надягають на
пальці та затискають у долоні. 8. Напрямлений відрізок
прямої. 9. Українська повстанська армія. 10. Висушені
стебла і листя трав’янистих рослин, скошених до досягнення ними природної зрілості. 11. Водоплавний
птах, червона качка. 13. Людина з дуже гучним голосом.
15. Холодна зброя у вигляді довгого ратища, з вістрям
на кінці. 16. У давньогрецькій міфології кров богів.
17. Наука про птахів. 21. Дерев’яний брус, закріплений
на підлозі під дверима. 22. Французький письменник
ХХ ст., автор творів „Сильні світу цього“ і „Прокляті
королі“. 23. Спосіб вирощування рослин без ґрунту.
27. Діючий вулкан на Сицилії. 28. Сільськогосподарська
культура, з якої одержують волокно. 29. Малоформатний апарат для виготовлення копій текстового матеріалу, схем. 31. Мова якої-небудь соціально замкнутої
групи осіб, в якій є вислови, незрозумілі для сторонніх.
32. Об’єднання держав під короною єдиного монарха.
33. У давньогрецькій міфології ранковий вітер, брат
Борея, Зефіра і Нота. 34. Давньогрецький математик.
35. Прихована насмішка, глузування.
Вертикально:
1. Назва легендарного корабля Ж.-І. Кусто. 2. Спільнота
людей — плем’я, народність, нація. 3. Особа, що зарахована до вищого навчального закладу. 4. Четверта частина року. 5. Виконавець ролей у театрі, кіно. 6. Доплата
з державного бюджету для фінансової підтримки збиткових підприємств, щоб не допустити їх банкрутства.
12. Прилад для вимірювання швидкості руху автомобіля.
14. Аеродром для запуску ракет, космічних апаратів.
18. Спортивна командна гра, в яку грають м’ячем овальної форми. 19. Старший син Тараса Бульби. 20. Великий

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 29
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J J J
Чоловік заповнює анкету.
Одне із запитань: „Чи були ви
під судом чи слідством?“.
Він чесно відповідає: „Не
був“.
Наступне: „З якої причини?“, очевидно стосувалося
тих, хто відповів „так“ на
перше питання. Проте чоловік і його заповнив: „Наразі не
впіймали“.

домашній птах; трухан. 23. Місто, болгарська столиця
гумору. 24. Правильний восьмигранник. 25. Провінція
Канади, столицею якої є місто Торонто. 26. Популярний роман бразильського письменника Пауло Коельо.
29. Музичний інструмент, різновид фортепіано. 30. Труба для підсилення гучності звуку, голосу.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
17 жовтня — Міжнародний день боротьби
з бідністю.
19 жовтня — День працівників харчової промисловості.

Пам’ятні дати
16.10.1596 — початок Берестейського собору,
який проголосив унію (союз) Православної
Церкви в Україні з Римським папським престолом.
16.10.1903 — помер Михайло Обачний (Косач),
український письменник i перекладач, брат
Лесі Українки.
16.10.1987 — у Львові створили Товариство Лева.
17.10.1831 — Майкл Фарадей відкрив явище
електромагнітної індукції.
17.10.1936 — народився Іван Драч, український поет і громадський діяч.
17.10.1990 — на Майдані Незалежності в Києві
закінчилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення
постанови про виконання своїх вимог.
18.10.1918 — створили Українську Національну Раду у Львові.

18.10.1990 — український національний прапор замайорів над Львівською політехнікою.
18.10.1845 — народився Юліан Медведський,
український науковець, якого тричі обирали
ректором Львівської політехніки.
19.10.1648 — облога Львова козацькими військами під проводом Максима Кривоноса.
19.10.1848 — відбувся з’їзд „руських учених“
у Львовi.
19.10.1854 — народився Сергій Васильківський, відомий український живописець.
20.10.1814 — народився Якiв Головацький, український поет i вчений, член „Руської трiйцi“.
21.10.1989 — установча конференція ухвалила
рішення про відновлення діяльності Наукового товариства ім. Шевченка.
22.10.1835 — загинув на Подiллi легендарний
народний месник Устим Кармелюк.
22.10.1892 — помер Олександр Навроцький,
український поет i перекладач, учасник
Кирило-Мефодiївського братства.
22.10.1935 — народився Борис Олійник, український поет.
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реклама та оголошення
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кіпіш
Марти Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Оприск
Мар’яни Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Голубєва Віктора Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Олексій
Ярини Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Варцаби Наталії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мельник Оксани Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Штефюк Віталії Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кидик
Наталії Ігорівни;
студентський квиток № 08649569, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Коса Миколи Михайловича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Фіалкович Анни Ігорівни ;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Міленіної Анастасії Борисівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Краков’як Ірини Віталіївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білан
Ярослави Всеволодівни.
Викладачі та студенти Інституту будівництва
та інженерії довкілля Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко
сумують з приводу передчасної смерті після
тривалої хвороби студента групи МБГсп-11

Колектив кафедри загальної
хімії Інституту хімії та хімічних
технологій Львівської політехніки глибоко сумує з приводу
смерті доцента кафедри

Євгена Олеговича Ядловського

Дарії Іванівни Зубрицької

і висловлюють щирі співчуття матері та
близьким покійного.

та висловлює щирі співчуття
рідним і близьким.

Колектив кафедри захисту інформації
Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює глибоке співчуття доценту кафедри Галині Василівні Микитин із приводу тяжкої втрати — смерті
найріднішої людини —
батька.
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