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Якою, на Вашу думку, має бути сучасна бібліотека?
Нині бібліотека, яку ще пам’я-

тає моє покоління, відходить 
у небуття. Тут студенти хочуть 
не лише працювати, а й поспіл-
куватися з друзями. Стосовно 
університетської бібліотеки, 
на думку респондентів вона 
мала б мати сучасний, приєм-
ний інтер’єр, інтерактивне об-
ладнання приміщень, читачів 
мав би обслуговувати привіт-
ний молодіжний персонал, всі 
охочі мали б мати комфортне 
місце для роботи, можливість 
випити чаю чи кави, переку-
сити між парами, зустрітися 
з брендовими письменниками, 
успішними людьми, яких би 
пропонували вони самі. Тобто, 
студенти бачать бібліотеку не 
лише як таку, де можна прочи-
тати книжку чи скористатися 
інтернетом, а й як місце, де 
можна комфортно себе зба-
гачувати знаннями чи просто 
перепочити під час „вікон“.

Нині поблизу Політехніки 
виростають заклади, де наші 
спудеї за 20 гривень працю-
ють і проводять своє дозвілля. 
А чому б бібліотекам не запро-
понувати такий же сервіс, до 
того ж — безкоштовно, як це є, 
приміром, за кордоном, де під 
час сесій бібліотеки працюють 
навіть уночі?

Працівники університетської 
бібліотеки по доброму заз-
дрять своїм колегам із УКУ: 
їхні викладачі ідуть на пари зі 
стосами нових книжок, розка-
зують студентам про нове по-
повнення бібліотеки, радять, 
які книжки варто прочитати. 
Такий приклад могли б пе-
рейняти і викладачі Львівської 
політехніки. До слова, окремі 
викладачі ІАРХ в бібліотеці 
вже проводять не лише лекцій-
ні, а й практичні заняття.

Звичайно, щоб долучитися до 
такої світової практики, зусиль 
і коштів докласти треба ще чи-
мало. Та найголовніше, що все 
це спочатку має пройти через 
власну зміну мислення-став-
лення до часу, який стрімко 
змінюється і чекає таких змін 
від кожного з нас.

Тетяна Ґудзик, студентка третього курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Хотілося б, щоб наша бібліотека 
виглядала ошатніше“
Я не дуже часто буваю в бібліотеці, але коли потрапляю в чи-
тальну залу студентської бібліотеки, то завжди приємно вра-
жена обслуговуванням, бажанням бібліотекарів допомогти 
у виборі потрібної літератури. Повністю влаштовує і доступ 

до інтернету, де завжди можу знайти потрібну мені книжку. Правда, хотіло-
ся б, щоб наша бібліотека виглядала ошатніше, і щоб повсякчас була найно-
віша література.

Рената Самотий, завідувач науково-методичного відділу 
Науково-технічної бібліотеки:

„Бібліотека має модернізувати свої функції“
Сучасна бібліотека має бути відкрита для користувача, оскіль-
ки у нинішньому соціумі вона стає не тільки центром інфор-
мації і навчання, а й привабливим місцем для спілкування 
і проведення вільного часу. Саме тому вона має модернізу-
вати свої функції і пристосувати їх до вимог сучасного світу, 
тобто змінюватися на вимогу часу. Щоб зрозуміти потреби сьогоднішнього 
користувача і мати змогу планувати свою діяльність у цьому напрямі, навесні 
ми провели опитування невеликої групи студентів, яке назвали „Опитування 
(не) користувачів бібліотеки“. Ми поцікавилися, що треба зробити для того, 
щоб бібліотека знову стала цікавим місцем для них. Вважаю, що питання міс-
ця бібліотеки у вищому навчальному закладі вимагає широкого обговорення.

Міркувала й опитувала Катерина ГРЕЧИН

Іван Голуб, магістрант другого року навчання Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Нам потрібний швидкісний доступ до знань“
Вважаю, що сучасна бібліотека має бути загальнодоступна 
для кожного,  адже нам потрібний швидкісний доступ до 
знань, яким ми могли б безперешкодно користуватися. Тра-
пляється, що замість самої книжки, отримуєш лише поси-
лання на джерело, а якщо ти не зареєстрований в ЦІЗі чи не 
маєш паролю, дорога до певного джерела закрита. Нині ніби менше читають 
книжки, більше користуються електронними варіантами та, на мою думку, 
паперову книжку читати приємніше, ніж знайомитися з текстом на моніторі.

Марта Бавдик, студентка третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Вона має бути більш сучасно обладнана“
Хотілося б прийти в бібліотеку, яка в достатній кількості 
має комп’ютерне обладнання, і спокійно зайняти оснащене 
комп’ютером місце з доступом до інтернету. А ще було б до-
бре, якби через комп’ютер можна було знайомитися із старо-
давніми історичними чи художніми книжками. Щоб студен-

там було зручно працювати водночас із комп’ютером і з книжкою, бібліотека 
має бути більш сучасно обладнана. В ній ми маємо почуватися комфортно, як 
це є у закордонних бібліотеках, в яких мені довелося побувати.



ч. 25-26 [2905-2906]
24 — 30 вересня 2015 3NOTA BENE!

міжнародний вектор

Для українських університетів процес інтернаціоналізації освіти має 
бути не самоціллю, а засобом для підвищення рівня якості освіти 

й осучаснення, — така думка прозвучала 15 вересня у Києві під час 
семінару „Інтернаціоналізація української вищої освіти“. Учасником 
цієї цікавої зустрічі був і Юрій Рашкевич, проректор Львівської 
політехніки з міжнародних зв’язків і член Національної 
команди експертів з реформування вищої освіти, що діє при 
Національному Еразмус+ офісі в Україні

Замкнений університет 
не може дати якісну освіту

— Інтернаціоналізація зараз є од-
нією з ключових, або й ключовою, 
характеристикою сучасного уні-
верситету. У Європі загальнови-
знано,  що  університет  не  може 
дати якісну освіту, якщо він є за-
мкненим, тобто якщо в нього від-
сутні міжнародні  зв’язки, немає 
іноземних студентів, не приїжджа-
ють викладачі з інших країн, якщо 
його  науковці  не  публікуються 
в закордонних виданнях, не їздять 
за кордон і т.д. — говорить Юрій 
Михайлович.

Ініціатором  семінару  було Мі-
ністерство освіти і науки, зокрема 
управління  міжнародного  співро-
бітництва та євроінтеграції, та На-
ціональний Еразмус+ офіс в Україні. 
Участь у заході взяли представники 
МОН, що працюють в напрямі  ін-
тернаціоналізації  освіти;  прорек-
тори 30 найбільших вишів України. 
Зі  Львова —  кілька  університетів: 
крім Політехніки, ЛНУ ім. І. Франка, 
Аграрний, Лісотехніка.
Змістову частину семінару знач-

ною  мірою  забезпечувала Націо-

нальна команда експертів з рефор-
мування вищої освіти. Порушили 
низку актуальних питань, що сто-
суються міжнародного освітнього 
контексту.  Це,  до  прикладу,  ін-
формаційна, зокрема англомовна, 
присутність  наших  університетів 
у  світі  (більшість  їх  просто  „не 
видно  назовні“),  академічна  мо-
більність викладачів і студентів, ви-
знання іноземних документів про 
освіту (йдеться про нострифікацію 

рада інформує

Допомагати може кожен
Чергове засідання Ради Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки 

після літньої перерви було досить активним і плідним на ідеї. Основ-
ною темою стало продовження допомоги українським військовим, 
зокрема тим, хто перебуває на лікуванні у Військово-медичному клініч-
ному центрі, а також сім’ям військових, які загинули чи важкопоранені.

Допомагати українським бійцям 
просвітяни не припиняли і вліт-
ку. Заступник голови Товариства 
„Просвіта“ Надія Любомудрова 
постійно співпрацює із громад-
ською організацією „Допоможи 
фронту“ та благодійним фондом 
„Небайдужі серця“, а також із 
реабілітаційним  відділенням 
військового госпіталю. Це дає 
можливість спрямовувати до-
помогу  адресно —  саме  тим, 
хто її найбільше потребує. Гро-
мадська організація „Допоможи 
фронту“ відзначила „Просвіту“ 
Львівської політехніки подякою 
„За постійну співпрацю у забез-
печенні потреб українських вій-
ськових на фронті“.

— Найважчі хворі перебувають 
у реабілітаційному відділенні  гос-
піталю.  І  саме  ці  люди  найбільше 
потребують допомоги, бо препара-
ти надзвичайно дорогі, часто їх на-

віть важко знайти, а крім цього 
й родичі перебувають у стресі 
та розпачу, — наголосила На-
дія  Петрівна.  —  Політехніка 
опікувала  чотирьох  таких  по-
ранених.  За  час  відпустки  ми 
змогли  забезпечити  необхід-
ними медичними препаратами, 
катетерами, уридомами, купили 
активний інвалідний візок, про-
типролежневі подушки важко-
пораненим  —  Михайлу  Лялі 
(23 роки), Роману Гаврильчаку 
(30  років).  Проплатили  необ-
хідні препарати для проведення 
хірургічної операції Сашку Ко-
зачку (22 роки), а також закуп
ляли  спеціальне  харчування, 

Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 10 с. m
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студентські ініціативи

Чуття єдиної родини
16 вересня, у професійне свято — День Ейчара (менеджера управлін-

ня персоналом) — на кафедрі менеджменту персоналу та адміні-
стрування ІНЕМ студенти-старшокурсники за підтримки керівництва 
кафедри влаштували цікаве дійство для першокурсників, котрі вивчають 
новий напрям підготовки „Управління персоналом та економіка праці“.

Тон святу задала його організатор 
староста групи МОРм12 Ярина Дми-
тришин. Порадившись із викладача-
ми, які завжди мотивують студентів 
до чогось нового, веселого, дівчина 
вирішила організувати „щось незвич-
не, щоб вже на початку навчання біль-
ше мотивувати молодь до навчання, 
провівши мінілекцію і мініігри“. 
Навівши цікаві приклади, вона розпо-
віла про найкращі українські компанії 
у світі та Україні, порадила, як досяг-
ти професійного успіху, підказала, як 
краще організовувати власну справу 
(на прикладі Білла Гейтса), проде-
монструвала відеофільм „Українські 
перспективи“ (розрахований на іно-
земного слухача). Дівчина закликала 
молодших колег рухатися вперед, не-
зважаючи на різні обставини.
Ведуча  від  першого  курсу  Ма-

рина Блудова (УП11), попередньо 

наукові дебати

Фахові обговорення важливих ІТ-проблем
На десятій Міжнародній 

науково-практичній кон-
ференції „Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології“ 
14–17 вересня учасники з Укра-
їни, Польщі, Ірану, Ізраїлю, 
Франції обговорили актуальні 
галузеві проблеми.

Серед організаторів конференції — 
МОН України, Львівська політехні-
ка, Харківський національний уні-
верситет радіоелектроніки і Техніч-
ний університет м. Лодзь (Польща). 
Розповідає декан повної вищої осві-
ти Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Наталя 
Шаховська:
— Цьогорічна конференція об’єд-

нала понад 50 учасників, відібраних 
із 90та запропонованих. Тематика, 
яку обговорювали, була доволі ши-
рока, починаючи від штучного інте-
лекту та інформаційних технологій 
і закінчуючи структурно прикладною 
математичною лінгвістикою.

— Як  працювала  конференція —  це 
були пленарні засідання і секції?
— Пленарні  засідання  до  обіду, 
а після обіду — дві секції. Були дні, 
коли ми мали секційні і постерні за-

сідання. А в середу, 16 числа, у нас 
відбувався круглий стіл. На ньому 
були представники ІТкомпаній та 
вишів України. ІТкомпанії пред-
ставляли  EPAM  Systems,  Eleks  та 
польська компанія з розроблення 
систем виявлення плагіату. Пред-
ставниками вишів  була Львівська 
політехніка та Харківський універ-
ситет радіоелектроніки.

— Що ж  обговорювали  на  засіданні 
круглого столу?
— Основною темою було виявлен-
ня проблем у комп’ютерній освіті. 
Йшлося про особливості підготовки 
ІТфахівців, про те, що потрібно ро-
бити вишам і компаніям, аби випус-
кники якомога безболісніше після 
закінчення вишу знаходили роботу. 
Навіть торкнулися такого феномена 
як наукова співпраця, тому що ми пе-
реважно порушуємо проблеми сту-
дентів і випускників, а тема наукової 
співпраці не менш важлива. Зокрема 
ми докладніше говорили про можли-
ву участь ІТкомпаній і вишів у між-
народних грантах.

— Які з питань, що обговорювали на 
конференції, Ви вважаєте найважли-
вішими?

— Власне  той  круглий  стіл,  тому 
що нам дуже важливо підтримувати 
стосунки з ІТкомпанією. Також було 
приємно, що академік Польської ака-
демії наук Евґеніуш Красовський по-
дарував Львівській політехніці цілу 
добірку творів, зокрема у польському 
перекладі „Енеїду“ Котляревського 
та „Кобзар“ Шевченка, а також кіль-
ка монографій (більше про цю подію — 
у наступному числі „Аудиторії“ — ред.).

— Слухачами конференції були і сту-
денти ІКНІ?
— Студентимагістри,  адже  це 
люди, які надалі налаштовані на ас-
пірантуру, отож, на наукову працю, 
тому їм дуже цікаво було послухати 
про новинки в науці, дізнатися, на 
що звернути увагу у своєму фахо-
вонауковому розвитку тощо.

— Який результат цих конференцій, 
що вже традиційно стали щорічними?
— Маємо шанс налагодити тісніші 
наукові стосунки з різними вишами 
України і закордону та підтримувати 
їх. Такі особистісні знайомства ство-
рюють змогу спільно шукати гранти, 
робити спільні тематики тощо.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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провівши  невеличке  соціологіч-
не опитування, дуже вдало і точно 
охарактеризувала свою групу, в про-
центному відношенні розповіла про 
захоплення і зацікавлення кожного. 
Зпоміж іншого, Марина відзначила, 
що її одногрупники щасливі, бо ста-
ли студентами Львівської політех-
ніки: вони висловили стовідсоткову 
любов „до університету  і  студент-
ської їдальні“.
Свою творчість на святі проде-

монстрували й другокурсники. Вони 
показали німу сценку, як поводиться 
кожна людина, вибираючи обід. Іван 
Броник (УП21) виступив у ролі ме-
неджера, що вибирає потенційних 
працівників для „свого офісу“ саме 
в їдальні. Спостерігаючи за їхніми 
діями, він жартома обґрунтовував, 
кому з них і які посади довірив би, 
а кого не взяв би на роботу.
Інші  студенти  теж  були  актив-

ними учасниками дійства, виявляли 
зацікавленість, демонстрували свою 
обізнаність в економічних питаннях, 
відповідали на запитання ведучих.

Майбутніх менеджерів зі святом 
привітала завідувач кафедри профе-
сор Галина Захарчин, яка відзначила, 
що після переглянутого у неї виникло 
„багато емоцій, які важко передати 
словами“. Вона побажала студентам 
добре вчитися, вже відтепер плекати 
у собі лідерські здібності, аби, беру-
чи все позитивне у відомих успішних 
людей, намагалися  „прожити  своє, 
неповторне і цікаве життя“. Цьому їх 
навчатимуть на кафедрі викладачі — 
добрі фахівці своєї справи. Найваж-
ливіше — „студенти мають навчитися 
втілювати у життя власні ідеї, які на-
роджуються в голові і в серці“. Галина 
Миронівна висловила задоволення, 
що „вже з першого курсу ми разом, бо 
ми друзі“. Вона запевнила їх, що „так 
буде аж до випуску групи“, бо саме за 
таким принципом живе кафедра.
— Цього року ми вдруге набрали 

17 осіб на новий напрям підготов-
ки, —  говорить  старший  викладач 
кафедри, куратор групи УП11 Надія 
Любомудрова. — До  нас  прийшли 
студенти  з  високими  балами  ЗНО, 

креативні, розумні, очі світяться. Вже 
з перших пар побачила, що вони бу-
дуть жити за командним принципом. 
Наразі у них нема лідерів, та вони вже 
підтримують  один  одного.  Тішить 
їхня  стовідсоткова  присутність  на 
парах. Вчаться в групі діти в основно-
му із західного регіону України, хоча 
й є з інших. До прикладу, Марина Блу-
дова — з Попасної Луганської облас-
ті. Ми вирішили вже з перших курсів 
долучити їх до їхнього професійно-
го свята. Кафедра живе за принци-
пом корпоративної культури, яку ми 
прищеплюємо нашим вихованцям, 
і намагаємося не тільки передавати 
їм знання, а й завжди бути поруч.
День Ейчара збігся із днем народ-

ження  аспірантки  кафедри  Тетяни 
Склярук і студенти підготували для 
неї сюрприз — внесли до аудиторії 
великий торт із запаленими свічка-
ми („авторства“ Ярини Дмитришин), 
пишний букет квітів і вручили їх юві-
лярці. Завершилося свято смакуван-
ням смачного торта.

Катерина ГРЕЧИН

Святкувати з викладачами весело
Кафедра програмного забезпе-

чення ІКНІ завдяки студент-
ській ініціативі цікаво і креатив-
но відсвяткувала своє професій-
не свято — День програміста.

Цей задум народився ще 26 червня, 
коли студенти разом із викладачами 
святкували 25річчя кафедри (вла-
штували  різноманітні  конкурси, 
сценки, демонстрували відео роли-
ки, оригінальні привітання). Дружня, 
весела. тепла атмосфера надихнула 
на організацію нового спільного свя-
та — Дня програміста. Готувалися 
до нього під час літніх канікул. І ось 
14 вересня всі зібралися в 117ій ауди-
торії першого навчального корпусу 
на викладацькостудентське шоу.
Проректор з науковопедагогіч-

ної роботи професор Д. Федасюк при-
вітав присутніх, побажав студентам 
по закінченню університету знайти 
високооплачувану роботу, стати до-
брими спеціалістами своєї справи.
Далі почалася гра, що складалася 

зі семи раундів, упродовж яких усі 
команди  дали  змогу  глядачам  по-
сміятися  і  тим  самим продовжити 
своє життя на кілька років. Команду 
викладачів  представили  Є. Левус, 
Н. Павич, М. Сенів, Ю. Каличак  та 

Р. Шкраб. У команді суперників були 
студенти третіх — четвертих кур-
сів Р. Перожак, Ю. Гусак, Н. Назар, 
Г. Халак, В. Вечірко.
Цей  захід  допоміг  викладачам 

згадати  веселі  студентські  роки, 
а студентам — краще зрозуміти ви-
кладачів. А ще студенти перекона-
лися в тому, що на кафедрі можна не 
лише вчитися, а й цікаво проводити 
час з викладачами. Ведучим шоу (ав-
тори цих рядків) вдалося створити 

приємну атмосферу в залі. Надзви-
чайно сильною була підтримка гля-
дачів, яку добре відчували учасники 
гри. У фіналі всі команди було наго-
роджено солодкими призами, а на-
вчальну аудиторію глядачі покидали 
з усмішками на обличчі та позитив-
ними емоціями.

Наталія КРУПКО, Оксана НИТРЕБИЧ,  
асистенти кафедри програмного 

забезпечення ІКНІ
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дипломів,  академічних  довідок, 
отриманих  за  кордоном).  Тепер, 
відповідно до нового ЗУ „Про вищу 
освіту“,  право  визнавати  іноземні 
документи матиме й університет: це 
для  вишу позитивно,  водночас  ви-
клик для нього — через різноманіття 
систем кваліфікацій в різних країнах, 
невпорядкованість освітньої норма-
тивноправової бази в Україні. 
Про ще один компонент інтернаці-

оналізації — використання Європей-
ської кредитнотрансферної системи 
(ECTS) — доповідав Юрій Рашкевич:
— Я говорив про подвійне дипло-

мування: коли студент, виконуючи 
узгоджену навчальну програму, от-
римує диплом двох університетів — 
нашого і закордонного. Мова йшла 
про моделі, механізми зарахування, 
перезарахування оцінок, кредитів, 
предметів, адже різні країни мають 
різні  системи  оцінювання.  Цен-
тральну увагу я зосередив на ЄКТС, 
яка є основним інструментом побу-
дови освітніх програм і забезпечен-
ня  академічної  мобільності.  Важ-
ливо, що на конференції міністрів 
освіти  країнпідписантів  Болон-
ського  процесу  в  Єревані  в  травні 
цього  року  ухвалили  нову  редак-
цію  —  фактично  новий  Довідник 
користувача ЄКТС, який є ширшим, 
повнішим  порівняно  з  варіантом 

2009 року. Зараз перекладаємо До-
відник українською, і незабаром він 
буде доступний на сайтах МОН, На-
ціонального Еразмус+офісу в Укра-
їні, а також буде надрукований для 
розсилки у виші.
Серед найактуальніших проблем — 

навчання іноземних студентів у віт
чизняних  вишах,  підвищення  рівня 
привабливості України для вступників 
зза кордону. Проректор Політехніки 
з міжнародних зв’язків пояснює:
— Ми — і Україна в цілому, і По-

літехніка зокрема — маємо серйозну 
загрозу,  коли  говоримо  про  якість 
освіти, зокрема для іноземних сту-
дентів. Ця якість катастрофічно па-
дає (це передовсім пов’язано з масо-
візацією освіти), і якщо цей процес 
не зупинити, то в найближчому май-
бутньому ми можемо залишитись без 
іноземних студентів, принаймні без 
тих,  котрі  приїжджають  за  якісни-
ми знаннями. Як сказала на семінарі 
перший  заступник  міністра  освіти 
і науки Інна Совсун, університети, 
які  бачать  в  іноземних  студентах 
тільки джерело доходу, дуже скоро 
залишаться ні з чим.
Цей  семінар  започатковує  серію 

схожих  заходів. Найближча  зустріч 
керівників  відділів  міжнародного 
співробітництва університетів відбу-
деться 28 вересня.

Ірина ШУТКА

міжнародний вектор

Замкнений університет 
не може дати якісну освіту

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко
Премії і стипендії ВРУ — полі-

технікам. 15 вересня парламент 
ухвалив постанову про прису-
дження премій ВРУ талановитим 
молодим науковцям у галузі фун-
даментальних і прикладних до-
сліджень та науково-технічних 
розробок за 2014 рік. Відзначено 
4 політехніків: Степана Нічкала, 
Юрія Когута, Андрія Вуйцика і Ро-
мана Корецького. А стипендії ВРУ 
отримуватимуть науковці Ольга 
Пирог і Сергій Щербовських.

Академія сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдач-
ного — національна. Цей статус 
вишу урочисто присвоїв Прези-
дент Петро Порошенко під час 
робочого візиту на Львівщину 
21 вересня. За роки незалежнос-
ті Академія скерувала до ЗСУ 
6000 висококласних спеціа-
лістів, понад 200 її вихован-
ців нагороджені за мужність, 
4 отримали „Золоту Зірку“ Героя 
України, зазначив Президент.

Зберегти фізвиховання в універ-
ситетах. Таку ціль задекларува-
ли у МОН на засіданні міжвідом-
чої робочої групи з модернізації 
системи фізвиховання у вишах. 
Очільник МОН Сергій Квіт пояс-
нив, що нині, під час реформу-
вання вищої освіти, фізвихован-
ня перестало бути академічним 
предметом, але його важливо 
зберегти — „шляхом залучення 
до здорового способу життя“. 
Мова про популяризацію спор-
ту, стимулювання студентів, які 
активно займаються фізкульту-
рою (преміювання поїздкою на 
конференцію тощо).

ЗНО-2016 під загрозою зриву? 
Таку думку висловив Lb.ua Ігор 
Лікарчук, донедавна директор 
Українського центру оцінюван-
ня якості освіти (УЦОЯО). За його 
словами, робота з підготовки 
не виконується, перезапустити 
систему технічно скоро стане 
неможливо. Нагадаємо, в липні 
після заяв ГПУ про махінації 
з боку керівництва УЦОЯО були 
вилучені ПК працівників Центру, 
сервери з базами даних, банком 
тестових завдань тощо; І. Лі-
карчука на час розслідування 
відсторонили. Минулого тижня 
він написав заяву про звільнен-
ня (вже вдруге), наголосивши на 
байдужості держави до долі ЗНО.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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мережеві технології

Доступ до інтернету стає якісніший

У Львівській політехніці з 1 квіт-
ня 2013 року діє Навчально- 

технологічний центр мережевих 
технологій, який має на меті нада-
вати якісні сучасні інформаційні 
і телекомунікаційні послуги та 
готувати для цього добрі кадри.

Ми вже звикли до того, що студен-
ти і викладачі університету мають 
швидкісний  доступ  до  інтернету 
в  гуртожитках Студмістечка  і на-
вчальних корпусах. Користувачів, 
зазвичай, хвилює лише якісний зв’я-
зок зі світом, а про те, як його забез-
печити, дбають працівники Навчаль-
нотехнологічного центру мереже-
вих технологій. Про роботу Центру, 
його досягнення, плани і завдання 
говоримо із його очільником, 
завідувачем кафедри телеко-
мунікацій ІТРЕ професором 
Михайлом Климашем.
— Спочатку  ми  надавали 

студентам  загальний  доступ 
до  інтернету  зі  швидкістю 
2  мбіт/с,  для  викладачів  — 
5–10  мбіт/с,  —  розповідає 
Михайло  Миколайович.  — 
З липня цього року побудували 
нове ядро мережі і поставили 
сучасні потужні сервери. Те-
пер  студенти,  які  мешкають 
у гуртожитках, можуть отри-
мувати  доступ  до  інтернету 
зі швидкістю  5  мбіт/с  Такий 
доступ дозволяє їм одночасно пра-
цювати у скайпі, дивитися онлайн 
і  паралельно  використовувати  ін-
формаційні бази даних. Є студенти, 
які для перегляду відео, скачування 
інформації, роботи з різними про-
грамними платформами і операцій-
ними середовищами використовують 
високошвидкісний доступ до баз да-
них. Вони підписують з нами догово-
ри на швидкості 20 і 100 мбіт/с. В гур-
тожитку вже є 7 тисяч користувачів 
інтернету. З них — 30 користуються 
швидкістю 20 мбіт/с та 140 — швид-
кістю 100 мбіт/с.

— Сама назва Центру передбачає під-
готовку інженерних і наукових кадрів…
— Так, у нас проходять навчання, 
стажування і навіть працюють сту-
денти  відповідних  напрямів  під-
готовки ІТРЕ, ІКНІ та ІКТА. Вони 
розробляють  і  модифікують  про-

грамне забезпечення. Спочатку це 
відбувається на добровільних заса-
дах, а після досконалого вивчення 
основ системного адміністрування 
мереж, проходять повноцінну прак-
тику на професійному обладнанні. 
Найкращих залучаємо на інженерні 
посади у Центрі, старшокурсників 
беремо на пів ставки. Перші чотири 
роки вони здобувають досвід роботи 
в адмініструванні мереж, потім, за 
бажанням та при наявності сертифі-
кації з обладнання CISCO (локальна 
академія відкрита при кафедрі теле-
комунікацій) знаходять роботу у ви-
сокооплачуваних компаніях. Тобто 
ми є кузнею виховання таких кадрів. 
У Центрі студенти також вивчають 
і програмне забезпечення нашої ме-

режі. У цій роботі дуже допомагає те, 
що при Центрі діє навчальнонауко-
ва лабораторія, яку очолює старший 
викладач кафедри телекомунікацій 
Петро Михайленич. Саме під його 
керівництвом магістри готують свої 
магістерські роботи. Один із недавніх 
випускників кафедри телекомунікацій 
Сергій Алексєєв нині успішно працює 
начальником відділу в Глобальному 
центрі підтримки CISCO у Кракові. 
Заодно він навчається в аспірантурі 
Львівської політехніки за спеціаль-
ністю „Телекомунікаційні системи та 
мережі“. У нас він займається питан-
нями інформаційної безпеки і надає 
консультації нашим працівникам.

— Обслуговуєте мережу самотужки?
— Оскільки мережа Львівської по-
літехніки надзвичайно велика, то 
робимо це у тісній співпраці з Цен-
тром інформаційного забезпечен-

ня (ЦІЗ), який надає програмне та 
інформаційне забезпечення, а ми 
забезпечуємо технічну експлуата-
цію, побудову мережі, оптимізуємо 
її структуру, надаємо якісні послуги 
користувачам.

— Чи працюють у Центрі над науко-
вими розробками?
— Науковими розробками нас за-
безпечує навчальнонаукова лабо-
раторія, укомплектована сучасним 
телекомунікаційним обладнанням. 
Активну участь у науковій роботі 
беруть викладачі і магістри кафедри 
телекомунікацій, які працюють над 
удосконаленням мережі Львівської 
політехніки, в яку входять гуртожит-
ки Студентського містечка, всі на-

вчальні корпуси, користувачі 
різних  інституцій,  виконав-
чі структури міста і приватні 
особи. В цій лабораторії, якою 
керує мій заступник докторант 
Василь Романчук, студенти ви-
вчають моделі інформаційних 
і телекомунікаційних мереж, 
оптимізують структуру, про-
водять синтез мереж, досліджу-
ють методи та засоби інформа-
ційної безпеки мережі.

— Маєте плани на майбутнє?
— Нещодавно розпочали чер-
говий етап модернізації мережі, 
тобто розбудовуємо мережу ра-

діодоступу на основі контролера ра-
діодоступу компанії CISCO. У планах 
Центру — забезпечити з наступного 
року вищий рівень якості послуг WiFi 
в гуртожитках і навчальних корпусах. 
Мушу сказати, що все нам вдається 
робити завдяки особистій підтримці 
нашого ректора Юрія Бобала і прорек-
тора Дмитра Федасюка, фінансовій 
підтримці ректорату. Саме завдяки 
цій підтримці мережа Львівської полі-
техніки відповідає стандартним вимо-
гам до такого класу мереж. Крім цього, 
не так давно здійснили проект Юрія 
Бобала і Дмитра Федасюка: в голов-
ному корпусі, за сприяння компанії 
SоftSеrvе, працює 226та мультимедій-
на аудиторія, звідки йдуть відеотран-
сляції заходів Львівської політехніки 
в режимі онлайн, до яких долучають-
ся віддалені користувачі.

Катерина ГРЕЧИН
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знай наших!

Фах газівника — 
перспективний
Про це з упевненістю каже президентська стипендіатка Юлія Лопу-

шанська, четвертокурсниця Львівського техніко-економічного 
коледжу, яка опановує монтаж, обслуговування і устаткування систем 
газопостачання.

Спадковий фах
Нам  якось  звично,  коли  дівчина 
вирішує стати вчителем, лікарем, 
юристом, економістом, зрештою, 
інженером. Проте зустрічаємо що-
раз більше представниць жіноцтва, 
які вподобають професії, ще доне-
давна більше притаманні хлопцям, 
наприклад, айтівця.
Коли я йшла на зустріч з Юлею 

Лопушанською, то аж ніяк не очі-
кувала,  що  дівчина  —  майбутній 
газівник. Проте три роки тому для 
15річної школярки такий вибір був 
закономірний:
— Родом  я  зі  села  Лопушанка 

Хомина Старосамбірського району. 
Після закінчення дев’ятирічки не хо-
тілося продовжувати навчання в су-
сідньому селі, тому поїхала до Льво-
ва вступати до коледжу. Та й бачила 
перевагу в тому, що в коледжі мож-
на не лише здобути середню освіту, 
а й отримати певну професію. З ви-
бором не вагалася. Моя старша се-
стра вчилася в Технікоекономічно-
му коледжі на газівника. Чула від неї 
добрі відгуки про коледж, про викла-
дачів. Наш тато — газотехнічний ін-
спектор, тому ми вже мали уявлення 
про професію, яку обирали.
Юля успішно склала вступні іспи-

ти, стала студенткою і відразу пори-
нула в навчання.

Те, що любиш, 
дається неважко
Ще  в  школі  найулюбленішими 
предметами Юлі була математика, 
фізика,  хімія.  Гуманітарієм  себе 
не бачила. У коледжі їй найбільше 
подобаються предмети, пов’язані 
з технікою: геодезія, газові мере-
жі, опалення, проектування, крес-
лення. Каже, що на парах ніколи 
не нудьгувала  і  не нудьгує,  адже 
викладачі подають матеріал жваво 
та цікаво. Безболісно адаптуватися 
до навчання в коледжі допомагала 
та позитивна атмосфера, яка відра-

зу  склалася між однокурсниками 
(до слова, у групі Юлі навчається 
21 хлопець та ще дві дівчини). На-
віть із перших днів не довелося су-
мувати за школою, яку закінчила.
— Тому й закономірно, що пред-

мети мені легко даються, — пояс-
нює дівчина. — У школі я вчилася на 
відмінно.  І  в коледжіце роблю без 
особливих  зусиль.  На  виконання 
домашніх завдань не витрачаю над-
то багато часу. А ще я помітила, що 
після виробничої практики на Льві-
вгазі конспект почала запам’ятову-
вати значно швидше, адже вже маю 
уявлення про те, що подає викладач.
Свій майбутній фах Юля вважає 

актуальним і перспективним. На її 
думку,  газова  галузь  в Україні по-
требує великих змін, тут є над чим 
працювати,  є що модернізовувати 
і вдосконалювати, тому, відповідно, 
потрібні нові молоді кадри, люди но-
вого мислення, які матимуть цікаві 
ідеї. І це все припаде на нове поко-
ління.
— Себе як майбутнього фахівця 

я бачу в тому, що щось удосконалю-
ватиму, робитиму нове, — розмірко-
вує Юля Лопушанська.

Стипендія як нагорода 
за успішне навчання
Моя співрозмовниця не обмежується 
лише виконанням домашніх завдань. 
У коледжі вона активно долучаєть-
ся до предметних олімпіад, зокрема 
з інформатики, математики, вищої 
математики, української мови. На 
другому  курсі  виборола  четверте 
місце на Всеукраїнській олімпіаді 
з української мови, торік — друге 
в області з інформатики. А після того 
як на обласному етапі конкурсу знав-
ців української мови ім. П. Яцика 
Юля Лопушанська виборола перше 
місце, дирекція коледжу рекоменду-
вала її на президентську стипендію. 
У першому півріччі попереднього 
навчального року дівчина отриму-
вала її у розмірі 1200 грн. а поза тим 

завжди складала сесії на підвище-
ну стипендію. Чи важко постійно 
бути відмінницею? Юля вважає, що 
ні, було б лише бажання. Зрештою, 
з часом це стає своєрідною залежні-
стю від того, щоб вчитися, набувати 
нових знань, щось хотіти вдоскона-
лити. Коли вже є напрацювання, то 
не так важко підтримувати високий 
рівень.
Багато хто з друзів дивується Юлі, 

як  вона  може  бути  таким  заглиб
леним технарем.
— Нічого дивного немає, — каже 

дівчина. — Є багато жінок, які розви-
вають технічну галузь, впливають на 
її розвиток, і не лише в Україні.
Під час навчання студентка вже 

здобула  другий  розряд  слюсаря. 
У лютому наступного року Юля за-
вершить навчання. Шукатиме робо-
ту за фахом та вступатиме на заочне 
навчання за спеціальністю „теплога-
зопостачання і вентиляція“ до Львів-
ської політехніки або до Київського 
національного університету будів-
ництва та архітектури.
— У 18 років уже хочеться бути 

фінансово незалежною від батьків, 
які досі мене утримували, але й вчи-
тися також треба. Зрештою, мій фах 
потребуватиме постійного вдоско-
налення, — пояснює своє рішення 
моя співрозмовниця.
Однак Юля не обмежує себе лише 

вивченням систем газопостачання. 
У вільний час любить малювати, чи-
тати сучасну українську літературу 
та  класику.  А  ще  вона  цікавиться 
кінологією,  змалку  любить  собак, 
удома має їх аж троє. Дівчина має ще 
одну мрію — у майбутньому створи-
ти кінологічний центр.

Ірина МАРТИН
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рідні терени

Неоголошена війна з померлими
З початком війни на Донбасі 

почастішали випадки плюн-
дрування місць увічнення пам’я-
ті полеглих на Закерзонні борців 
за волю України, які у буремні 
40-і роки минулого століття 
ціною власних життів самовідда-
но боролися проти окупантів по 
обидва боки кордону.

Про  це  розмовляємо  з  головою 
Об’єднання „Закерзоння“, головою 
Суспільнокультурного товариства 
„Надсяння“ Володимиром Середою 
і головою „Любачівщини“ Богданом 
Парадовським.
— Сьогодні виконавці політичних 

замовлень третьої сили, плюндрую-
чи  символи  людської  шани 
мертвим, знову намагаються 
посіяти зерна ненависті між 
польським і українським наро-
дами, — говорить Володимир 
Середа. — Пам’ятник увічнен-
ня героїв УПА, встановлений 
у Грушовичах до дня Покро-
ви в 1994 році, плюндрували 
вже тричі. Вперше — навесні 
1995 року, коли на ньому з’яви-
лися антиукраїнські й антиу-
півські написи. Тоді ми його 
відновили. І ось торік, із по-
чатком війни на Донбасі, його 
знову зруйнували. Зрозуміло, 
що  люди,  пов’язані  з  росій-
ськими спецслужбами, знову 
розпочали свою чорну справу: 
на пам’ятнику поряд з різними гасла-
ми, була й згадка про Волинь і Донбас 
(про такий вандалізм відразу з’явля-
ються повідомлення  і  відеосюжети 
на різних польських промосковських 
сайтах). А цього року цей пам’ятник 
знищений остаточно.

— Це  стосується  всіх  українських 
пам’ятників на Закерзонні?
— Фактично  всі  відомі  нам  увіч-
нення вояків УПА чи борців за волю 
України нині сплюндровані так ніби 
на замовлення. Серед них — підзем-
ний упівський шпиталь на горі Хре-
щатій, могила вихідців зі села Мо-
лодич, які були в УПА і українському 
підпіллі, монумент увічнення понад 
40 упівців, які загинули в урочищі 
Білосток в бою з каральним загоном 
НКВД,  у Вербиці  (зняли на  відео 
й помістили  в Ютубі момент ни-

щення пам’ятника). Найбільшим ви-
кликом є те, що вчинили з могилою 
62 упівців в Монастирі (на світлині), 
де, на наше переконання, перейдено 
усі можливі межі беззаконня і сва-
вілля. Адже сплюндрований хрест 
з тризубом на могилі українських 
повстанців, які на початку березня 
1945 року загинули від куль карате-
лів НКВД, та розбита інформацій-
на таблиця на могилі з прізвищами 
полеглих героїв були встановлені 
польською Радою охорони пам’яті 
боротьби і мучеництва після нео-
дноразових судових переслідувань 
у Любачеві й Перемишлі ініціатора 
увічнення пам’яті полеглих повстан-
ців Дмитра Богуша.

— Цього року на Успіння Богоро-
диці ми були на Любачівщині, зокре-
ма в Монастирі і Радружі, де варвари 
поглумилися над нашими пам’ятника-
ми, — долучається до розмови Богдан 
Парадовський. — Якщо на сході Укра-
їни йде неоголошена війна, то тут — 
конкретна, із мертвими людьми, які 
не можуть захистити себе від новітніх 
вандалів. Побачене прикро вразило як 
старше покоління з України, півночі 
і заходу Польщі, так і наших дітей із 
Зубри, відбилося невимовним болем 
у серці. Незабаром їдемо в село Вер-
бицю, де варвари знищили творчу ро-
боту скульптора Петра Дзиндри.

— Володимире Миколайовичу,  якою 
була реакція Об’єднання „Закерзоння“ 
на ці події?
— Наше Об’єднання  на  засіданні 
координаційної ради 5 липня цього 

року одностайно виступило із зая-
вою, в якій різко засудило безкарність 
і сваволю продажних молодиків на ко-
лишніх українських теренах. Украї-
нофобські сили у Польщі вважають, 
що упівцям та іншим борцям за волю 
України не місце на польській землі. 
Ми їм відповіли такими словами: „Для 
кожного з нас Українська Повстанська 
Армія — єдина організована зброй-
на сила, яка у ці роки стала на захист 
українського населення Закерзоння 
супроти насильства і терору як з боку 
польського тоталітарного режиму, так 
і різних антиукраїнських нелегальних 
збройних формувань. Така історична 
правда. І ніхто, крім нас — українців, 
не може визначати, кого нам вважати 

нашими національними ге-
роями, а кого — бандитами“. 
Такою була, є і буде наша по-
зиція. Ця заява опублікована 
не лише в українській пресі, 
а й в українському тижневику 
„Наше слово“, що виходить 
у Варшаві. З цього приводу 
ми зверталися до польських 
органів правопорядку, адже 
Польща,  як  демократична 
країна, не повинна терпіти 
сваволі  новітніх  хуліганів 
і бандитів.

— І яка була відповідь?
— Наразі нічого конкретно-
го. Начебто, шукають зло-
чинців. Саме для того, щоб 

спровокувати відповідні дії  і тим 
самим перешкодити нашому вхо-
дженню в ЄС, й розраховані дії цих 
польських крайніх елементів. І ми, 
і українці у Польщі розуміємо, що 
все це робиться з провокативною ме-
тою: зруйнувати ще доволі хистку 
співпрацю двох країн як на найвищо-
му державному рівні, так і на рівні 
різних середовищ. Для нас польська 
держава є прикладом у багатьох від-
ношеннях, вона є нашим надійним 
союзником. Тому ми чітко заявляє-
мо, що Об’єднання „Закерзоння“ на 
ці провокації не йде і ніколи не піде.

— Сподіваюся, що з часом все стане на 
свої місця…
— Безперечно, чинити наругу над 
померлими і полеглими нікому честі 
не робить.

Катерина ГРЕЧИН
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу 
і мудрого слова!
Першого листопада минулого року виповнилося 70 літ з того дня, як 

упокоївся Митрополит Андрей Шептицький, а 29 липня цього року ми 
відзначили 150-річчя від його дня народження. УГКЦ проголосила період 
від 1 листопада 2014-го до 1 листопада 2015-го Роком пам’яті Великого 
Митрополита. Продовжуємо публікувати уривки з його безцінних творів. 
Бо, як сказав Блаженніший Любомир Гузар, „Твори Слуги Божого Митро-
полита Андрея — це великий скарб християнської мудрости, який кожний 
вірний нашої Церкви повинен пізнати“.

Правдиве знання  
є силою людини
Після християнської праведності та Бо-
жої благодаті знання є найбільшою си-
лою, якою людина може розпоряджати. 
В освіті йде про одне: щоб знання було 
правдивим знанням, щоб відносилося 
лише до правди, а не було неправдою, 
брехнею. Бо як правдиве знання є силою 
людини, так і фальшиве знання, оперте 
на неправді, є для чоловіка правдивою 
недугою, каліцтвом та нещастям на ціле 
життя. А що людська природа є зіпсута, 
що пристрасті чоловіка тягнуть до злого, 
що розумові трудно доходити до прав-
дивої і неложної правди, то й треба вам 
тієї Божої мудрости, що вміє розрізнити 
щире золото від фальшивого і в множестві 
подаваних людьми відомостей вибрати ті, 
які чоловікові потрібні і хосенні, а омина-
ти ті, які йому наносять шкоду (…).

Про що ж просимо перед наукою? 
Про  Божу  мудрість,  про  той  неоці-
ненний дар, що нам Всевишній обіцяв 
просячим дати. Божа мудрість — це 
найкраща, найвища і найцінніша при-
кмета людського ума. Вона є причи-
ною, що й дитина, мудра умом, вище 
стоїть,  ніж не  один  чоловік, що  бе-
реться  інших учити. Сила ума  і його 
світло не в тому, щоб знати багато по-
дробиць, але щоб добре, глибоко зна-
ти те, що знається, бути якнайбільше 
віддаленим від помилок і обманів та 
мати якнайправильніші поняття про 
загальні питання, обминаючи, може, 
й мільйони подробиць, в які умови не 
можна або й не варто входити.

(Із пастирського послання  
Митрополита Андрея  
до української молоді,  

1939 р., Львів)

наш календар
27 вересня — День машинобудів-
ника.
27 вересня — Всесвітній день ту-
ризму.
30 вересня — Всеукраїнський 
день бібліотек.

Пам’ятні дати
24.09.1801 — народився Михайло 
Остроградський, відомий україн-
ський математик.
24.09.1894 — народився Роман 
Купчинський, талановитий по-
ет-пiсняр i прозаїк, вояк УГА.
26.09.1767 — народився Артемiй 
Ведель, український композитор, 
співак i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен 
Скляренко, український письмен-
ник, автор історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Ту-
луб, українська письменниця.
26.09.1966 — у  Ташкенті стався 
землетрус силою 7,5 бала за шка-
лою Ріхтера.
26.09.1989 — завершився перший 
фестиваль української пісні та по-
пулярної музики „Червона рута“.
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) 
почав виходити перший україно-
мовний часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло 
Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стель-
мах, український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро 
Павличко, український поет, гро-
мадсько-політичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня, 
український письменник-сатирик.
29.09.1845 — народився Iван 
Тобiлевич (Карпенко-Карий), 
український драматург.
29.09.1866 — народився Михайло 
Грушевський, iсторик, письмен-
ник, голова Української Цен-
тральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко 
Фермі, італійський фізик, один 
із основоположників ядерної та 
нейтронної фізики, лауреат Но-
белівської премії.
29.09.1930 — помер Ілля Рєпін, 
російський художник, автор кар-
тини „Запорожці пишуть листа 
турецькому султану“.
30.09.1841 — народився Михайло 
Драгоманов, український публі-
цист, історик, економіст, громад-
ський діяч.

яке допомагає йому виживати, оскіль-
ки самостійно їсти він не може. У зону 
бойових дій, на прохання командира 
роти  24ої  бригади  Степана  Буняка 
(колишнього викладача кафедри УПМ), 
передавали необхідні автозапчастини.
Ще одна можливість для допомоги, 

яка під силу кафедрам чи структурним 
підрозділам, — допомагати дітям геро-
їв. Так, минулоріч в Інституті економі-
ки та менеджменту працівники кафедр 
для кожної сім’ї загиблих чи поранених 
військових готували подарунки на Ми-
колая, а до 1 вересня — допомагали зі-
брати дітей героїв до школи: закупляли 
форми, портфелі і все необхідне.
— Ці сім’ї теж потребують постій-

ної підтримки. Група „Допомога дітям 

героїв“ веде облік ще від часів Майда-
ну. Зараз таких сімей, де є діти шкіль-
ного віку — понад 460, але ще є роди-
ни, де є діти молодшого віку. Тож треба 
організовувати й таку допомогу, — до-
дала просвітянка.
В  обговоренні  зауважили  також, 

що, на жаль, зараз дуже помітний спад 
активності допомоги — люди виснаже-
ні морально і фінансово. Та просвітяни 
закликають долучатися всіх небайду-
жих  до  допомоги  воїнам  АТО,  адже 
воєнні  дії  тривають  і  майже  щодня 
з’являються поранені, які потребують 
підтримки.
Рада розглянула й інші поточні пи-

тання, що стосуються виховного про-
цесу в Політехніці.

Наталія ПАВЛИШИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

рада інформує

Допомагати може кожен
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досвід

„Якби не війна, я б ніколи  
не опинилась у Львові“
Першокурсниця Вікторія Шершньова — родом зі Стаханова, що 

в Луганській області і нині на непідконтрольній українській владі 
території. Майже рік дівчина живе у Львові: навчалася в 11-му класі 
в одній зі сихівських шкіл, а тепер у Львівській політехніці вивчає 
міжнародні відносини.

— Влітку 2014 року я май-
же не була вдома, батьки 
відправили мене в Запо-
ріжжя. Потім повернулася 
на навчання: воно почало-
ся не 1, а десь 20 вересня. 
Ми думали все буде нор-
мально,  але  в  листопаді 
нас перевели на 5бальну 
систему, запровадили ро-
сійськомовне  навчання. 
Мої батьки і я захвилюва-
лись, а коли стало відомо, 
що українського атестата 
не буде, вкінці листопа-
да ми з мамою поїхали до 
Львова, де вже тоді жила 
моя хресна мама, — роз-
повідає Вікторія.

— Коли  їхали  сюди,  мали 
якісь  побоювання,  очіку
вання?
— Раніше  я  ніколи  не 
була тут і загалом у Захід-
ній Україні (хіба якось раз 
у Карпатах). Побоювань 
жодних не було: все, що там 
говорять про українців, — 
абсурд, це було зрозуміло, 
і я в це все не вірила. Коли 
приїхала, було незвично, 
спочатку розмовляла ро-
сійською, але досить швид-
ко адаптувалась.

— Недавно в рамках „Фести-
валю переселенців і львів’ян“ 
відбулася  дискусія  „Пере-
селенці та місцеві: від сте-
реотипів  до  порозуміння“: 
завідувач кафедри соціології 
УКУ Оксана Міхеєва (до речі, 
переселенка з Донецька) роз-
повіла, що за результатами 
досліджень  до  переселенців 
з Криму ставлення позитив-
ніше, ніж до східняків. Чи від-
чули Ви щось таке?
— Я про це чула,  але не 
відчула. Тут люди добрі. 

І мені справді не доводи-
лось зустрічати поганої, 
злої людини чи налашто-
ваної  проти  приїжджих 
зі сходу. Запитаєш людей 
щось — допоможуть, під-
кажуть. Маю друзів зі шко-
ли, тепер і в гуртожитку, 
в групі. Львів — красиве 
місто, велике, але тут за-
тишно, безпечно: почува-
єшся, як удома. У Харко-
ві, наприклад, де я також 
жила кілька місяців, такого 
не відчувала.

— Чи  сумуєте  за  домом? 
Когось, чогось не вистачає?
— Якщо сумую, то за бать-
ками,  дідусем,  бабусею 
(вона дуже переживає за 
мене), а ще маю там кота 
і кішку. І, може, ще за квар-
тирою. А от за Стахановим 
жодної туги нема, повер-
татися туди не хочеться. 
Я хіба, як сказала батькам, 
„повернусь на українсько-
му танку“.

— Під час недавньої зустрі-
чі у Політехніці з представ-
ником ПАРЄ Крістіною Зе-
ленковою  Ви  говорили  про 
людей на окупованому сході, 
високий рівень агресії з боку 
більшості. Як думаєте, яка 
причина, передісторія цієї 
агресії?
— Агресія, мабуть, почала 
зростати після „референ-
думу“ у травні 2014 року. 
Ціни підскочили, роботи 
нема — людей це обурило. 
Там немає нічого постій-
ного. Заводи працювали 
десь  до  серпня  2014го. 
Тепер  закриті,  і  працю-
вати ніде,  хіба що в ма-
газинах  продавати  або-
що. В  кого  була можли-

вість — виїхав 
на роботу хто 
в Україну, хто 
в Росію. Дуже 
високі  ціни, 
а  зарплата — 
тисяча гривень за місяць. 
Продукти дорогі, їх мен-
ше, ніж раніше, україн-
ських не пускають, навіть 
фармацевтичні  засоби 
заборонили  завозити. 
Звичайно, дуже впливає 
пропаганда: українських 
каналів нема, багато ро-
сійських, навіть новоро-
сійські є; йдуть або росій-
ські новини, або радянські 
фільми про війну, серіали 
і нічого сучасного.
Загалом є агресія щодо 

української влади і, навіть 
не знаю чому, щодо укра-
їнців,  України…  Тобто 
тамтешні люди не бачать 
свого майбутнього в Укра-
їні, вони — за Росію. Біль-
шість моїх однокласників 
вступили в Росію, частина 
залишилась  вдома,  а  ще 
частина  —  в  різні  міста 
України.

— Чому Ви обрали міжна-
родні відносини у Політех-
ніці?
— Загалом  думала  про 
міжнародні  відносини 
або англійську філологію. 
Обрала перше, бо, гадаю, 
після випуску більше пер-
спектив. Я хотіла в ЛНУ 
ім. І. Франка, а Політехні-
ка була одним із варіантів. 
Врешті, подала документи 
сюди. Мені розповіли про 
пільги для переселенців 
і дітей батьківучасників 
АТО (безплатне навчан-
ня, гуртожиток і, можли-
во, ще буде соціальна сти-

пендія) — все дуже сподо
балось.

— Як стартувало на вчання?
— Чудово. Більшість од-
ногрупників  із  різних 
міст,  спілкуємось,  уже 
вбулись.  Після  школи 
трохи важко: щодня треба 
працювати — заробляти 
бали. Викладачі  загалом 
хороші. Наприклад,  ви-
кладач політології Бучин 
Микола  Антонович  до-
поміг, підтримав під час 
прийому документів. Ці-
каві пари історика Івана 
Ярославовича Хоми: він 
захоплююче розповідає, 
робить порівняння.

— Нині багато хто каже, 
що ситуація на сході — це 
трагедія, водночас, хоч па-
радоксально, і нагода — як 
для окремих людей, так і для 
українців — зробити щось 
поновому, проаналізувати 
помилки,  переосмислити, 
хто  і що  робив не так. Чи 
бачите  якісь  можливості 
для себе?
— Так, зараз підлітки по-
чали більше думати та ро-
зуміти,  що  і  як.  Щодо 
мене особисто: звичайно, 
війна —  це  погано,  але 
якби не все це, я б ніколи 
не опинилась у Львові… 
Я дуже щаслива, що при-
їхала сюди. Напевно, на-
віть залишуся тут.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА
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постаті на фоні історії

Патріот, соборник, президент
У першій половині ХХ ст. в українському політичному житті з’явилася ціла 

плеяда яскравих постатей, які своєю діяльністю пробуджували суспільну 
думку, сприяли становленню державних, політичних та громадських інститу-
цій українства. Серед них — Степан Витвицький (13 березня 1884 р., с. Угорники 
на Івано-Франківщині — 19 жовтня 1965 р., Нью-Йорк).

Свою громадськополітич-
ну діяльність Степан Вит-
вицький розпочинав у сту-
дентських  товариствах, 
члени  яких  на  початку 
ХХ ст. вимагали від місце-
вої влади низки поступок 
у національнокультурній 
сфері. Виступаючи на чис-
ленних вічах, він закликав 
не  припиняти  страйки, 
залучити до них якомога 
більшу кількість свідомо-
го українського населення.
Навчаючись  у  Львів-

ському університеті, С. Ви-
твицький очолив студент-
ське товариство „Академіч-
на громада“, був активним 
учасником культурологіч-
них заходів, членом музич-
них організацій, із задово-
ленням  відвідував  лекції 
професорів К. Студинсько-
го, О. Колесси, М. Грушев-
ського. Завдяки стипендії 
восени 1904 р. С. Витвиць-
кий  зумів  перевестися  на 
правничий  факультет  Ві-

денського університету, де, 
за його ж словами, „наука 
права стояла много краще, 
чим у Львові“. Переїхавши 
до Відня, він став активним 
учасником  студентського 
товариства „Січ“. Незважа-
ючи на те, що товариство 
об’єднувало тільки студен-
тів і створювалося з метою 
„промощування академіч-
нопобутових  умов  серед 

чужинецького столичного 
довкілля“, його члени бра-
ли активну участь у громад-
ськополітичному  житті 
місцевої  української  емі-
грації, долучались до акцій 
політичного характеру на-
ціонального спрямування.
Обстоювання  ідеї  на

ціо нальної  самобутності 
та  єдності  українського 
народу, захист його наці-
ональних та соціальное-
кономічних  прав  стали 

основоположними засад-
ничими принципами гро-
мадської діяльності полі-
тика.
Наприкінці  жовтня 

1918 р. С. Витвицький при-
був у Дрогобич з таємною 
місією  підготовки  пере-
брання  влади  від  австрій-
ців  у повіті. Після Листо-
падового  Чину,  12  листо-
пада його ввели до складу 

УНРади. Згодом, з утворен-
ням 4 січня 1919 р. постій-
нодіючої Президії УНРади, 
С. Витвицького,  а  також 
С. Сілецького, О. Устияно-
вича  обрали  секретарями 
цієї  державної  інституції 
ЗУНР.
Одним  із  найважливі-

ших  тогочасних  завдань 
УНРади  було  об’єднання 
ЗУНР і УНР, що вважалося 
втіленням  споконвічно-
го прагнення українсько-
го  народу  до  національ-
нодержавної  єдності. 
С. Витвицький був у складі 
делегації, яка представля-
ла Західну Україну під час 
офіційного проголошення 
злуки УНР із ЗУНР. Він, ра-
зом із Л. Бачинським, під-
писав грамотузвернення 
УНРади і Ради державних 
секретарів ЗУНР від 16 січ-
ня 1919 р. з викладом змісту 
Закону про злуку. 23 січня 
1919 р. у Києві, на засідан-
ні  Трудового  Конгресу, 

С. Витвицький  зачитав 
Ухвалу Української Наці-
ональної Ради ЗУНР.
У складних умовах поль-

ськоукраїнської  війни 
12  лютого  1919  р.  С. Вит-
вицький очолив Державний 
секретаріат  закордонних 
справ,  замінивши  на  цій 
посаді  В. Панейка,  що  пе-
ребував  у Парижі.  Відступ 
армії  ЗУНР  під  натиском 

80тисячної  польської  ар-
мії  змусив  С. Голубовича 
і С. Витвицького розпочати 
в  Кам’янціПодільському 
переговори з С. Петлюрою 
про  перехід  УГА  за  Збруч, 
де  вже  діяли  війська Дені-
кіна і більшовики. За таких 
умов було вирішено розпо-
чати  мирні  переговори  із 
польською стороною, однак 
пропоновані поляками умо-
ви, що були схвалені УНР, 
викликали обурення С. Вит-
вицького, інтелігенції краю. 
Вони вбачали у домовлено-
сті зраду національних  ін-
тересів західних українців. 
У цій ситуації значні надії 
керівник зовнішньополітич-
ного відомства покладав на 
допомогу  західноєвропей-
ських країн, зокрема, Вели-
кобританії.  Його  основне 
завдання полягало у нала-
годженні  відносин  із  дер-
жавами  Антанти.  Завдяки 
перемовинам  С. Витвиць-
кого  з  окремими  членами 
англійського  парламенту 
вдалося досягти певного по-
ступу у їхньому ставленні до 
галицького питання, проте, 
реальних результатів дипло-
матична місія не досягла.
Основну  причину  по-

разки ЗУНР С. Витвицький 
вбачав у розриві відносин 
між керівництвом держави 
та простими громадянами. 
В  умовах  польськоукра-
їнської  війни  він  очолив 
секретаріат  закордон-
них  справ, що  виконував 
функцію  координатора 
діалогу між урядом ЗУНР 
та іноземними державами, 
міжнародними  місіями. 
Пріоритетним напрямом 
роботи на займаній посаді 
голова  секретаріату  вва-
жав  налагодження  доб
росусідських  відносин  із 
Румунією, Чехословаччи-
ною, пошук взаємовигід-
них форм співпраці з низ-
кою західноєвропейських 
держав.  Основне  вістря 
дипломатичної  роботи 

Використовуючи всі форми парламентської діяльності 
(виступи на пленарних засіданнях сейму та його 
комісіях, внески та інтерпеляції тощо), Степан 
Витвицький захищав ідею розв’язання українського 
питання в Польщі, політичні, соціально-економічні 
та культурно-освітні інтереси українства.
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спрямовував на позитивне 
вирішення для уряду ЗУНР 
проблеми  приналежнос-
ті  Східної  Галичини,  що 
стало, однак, недосяжним 
завданням  для  молодої 
Української держави.
Восени  1924  р.  С. Ви-

твицький  повернувся 
з еміграції до Дрогобича, 
де  очолював  філії  „Про-
світи“,  „Сільського  го-
сподаря“,  „Маслосоюзу“, 
працював у Союзі коопе-
ративів, дбав про розвиток 
„Української Захоронки“, 
Народного дому та інших 
установ. Значну увагу ко-
лишній  дипломат  приді-
ляв національнокультур-
ній діяльності, відвідавши 
в  цей  час  практично  всі 
населені  пункти  повіту. 
Після  його  повернення 
до  Дрогобича  ситуація 
в  просвітньому русі  кар-
динально змінилася. Згід-
но  зі  звітами організації 
тільки  впродовж  1926  р. 
було  відновлено  роботу 
47 читалень. Для допомо-
ги поодиноким читальням 
філія  організувала  „ман-
дрівні  бібліотеки“.  На-
прикінці 1930х рр. філія 
передплачувала  31  часо-
пис, було відкрито фахову 
бібліотеку, діяв театраль-
ний гурток, організовано 
курси для малограмотних 
тощо.  Водночас,  значну 
увагу С. Витвицький при-
діляв розвитку кооперації. 
Він виступив ініціатором 
проведення низки націо-
нальнокультурних захо-
дів, що справили значний 
резонанс у суспільстві.
Заслуговує окремої ува-

ги  діяльність  С. Витвиць-
кого в одній із найвпливо-
віших  політичних  партій 
Західної України — Укра-
їнському національноде-
мократичному  об’єднанні 
(УНДО).  Його  організа-
ційнополітична діяльність 
була багатогранна: органі-
зація Дрогобицького пові-
тового комітету; членство 
в Центральному Комітеті 
УНДО;  активна  праця  на 
IV і V з’їздах УНДО; робота 
у варшавському сеймі.

Незважаючи на автори-
тет у краї, він не здобув по-
сольський мандат на вибо-
рах 1930 р., проте не поли-
шив політичної роботи як 
член УНДО та голова міс-
цевого повітового коміте-
ту. С. Витвицький був пере-
конаний, що основна мета 
партії полягала в тому, щоб 
„зберегти свою субстанцію, 
зберегти себе, як окрему ет-
нічну цілісність і охорони-
ти свої надбання“.

Зважаючи  на  численні 
арешти  українського  на-
селення  польською  адмі-
ністрацією у 1930 р. в Дро-
гобицькому повіті, адвокат 
С. Витвицький  захищав 
несправедливо звинуваче-
них представників  націо-
нальнодемократичного 
табору від можливих ареш-
тів. Під час передвиборчої 
кампанії  1935 р.  до  сейму 
та  сенату  Польської  дер-
жави виступав на числен-
них вічах, що були скликані 
практично в усіх населених 
пунктах  краю.  Здобувши 
посольський мандат, С. Ви-
твицький  основну  увагу 
зосередив  на  парламент-
ській  роботі.  Він  увійшов 
до правової комісії сейму. 
Більшість інтерпеляцій, що 
вносив колишній дипломат 
ЗУНР,  стосувалися  пору-
шення законодавства поль-
ською владою, передусім, 
у національнокультурній 
сфері.  Значного  розголо-
су набували його виступи 
в парламенті під час диску-
сії над бюджетом.
С. Витвицький як голова 

повітового комітету УНДО 
репрезентував національ-
нодемократичний  табір 
на  Дрогобиччині.  Усві-
домлюючи, що конкретних 
національних цілей можна 
досягти  лише  легальним 
шляхом, він розгорнув ак-

тивну розбудову місцевих 
партійних осередків. Чис-
ленні  віча,  організовані 
під час виборчих кампаній 
у повіті, продемонструва-
ли значну підтримку серед 
населення політичної так-
тики націоналдемократів. 
Після обрання його послом 
сейму,  вимагав  від  урядів 
Польщі додержання взятих 
нею міжнародних зобов’я-
зань  щодо  українського 
населення краю, виступав 

за  поступки  у  національ-
нокультурній сфері.
Двічі  обраний  (1935, 

1938) до варшавського сей-
му, був одним із найактив-
ніших послів Української 
парламентської репрезен-
тації. Використовуючи всі 
форми парламентської ді-
яльності (виступи на пле-
нарних засіданнях сейму та 
його комісіях, внески та ін-
терпеляції тощо), захищав 
ідею  розв’язання  україн-
ського питання в Польщі, 
політичні,  соціальное-
кономічні  та  культурно
освіт ні  інтереси  україн-
ства. Промови, пропозиції 
чи  протести  завжди  були 
професійно  опрацьовані, 
що  змушувало  опонентів 
рахуватися  з  його  аргу-
ментами. Виступи на пле-
нарних засіданнях (обгово-
рення бюджету чи окремих 
законопроектів) мали ши-
рокий резонанс у політич-
ному житті Польщі в другій 
половині 1930х рр.
Перебуваючи  на  емі-

грації,  С. Витвицький 
долучився також і до гро-
мадськополітичного 
життя української діаспо-
ри. Він виступив одним із 
засновників  УНРади,  що 
пропагувала  ідею  визво-
лення України від комуніс-
тичного режиму. Значний 
управлінський досвід ди-

пломатичної роботи, здо-
бутий  у  роки  національ-
новизвольної  боротьби 
1918 – 1923 рр., а також — 
особисте  знайомство 
з А. Лівицьким дозволили 
С. Витвицькому  обійняти 
посаду заступника голови 
Виконного органу УНРа-
ди, а також керівника від-
ділу закордонних справ.
1954 р. С. Витвицького 

обрано президентом УНР 
в екзилі. Основну увагу він 

зосередив  на  згуртуван-
ні  української  еміграції 
навколо  ідеї державності 
України, посиленні  спів
праці  із  представниками 
інших поневолених СРСР 
народами, що проживали 
за кордоном. Ці завдання 
залишилися не реалізова-
ні,  а  сама  інституція,  на 
жаль, на початку 1960х рр. 
опинилася на межі ліквіда-
ції та саморозпуску через 
відсутність конструктив-
ного діалогу між провідни-
ми політичними силами.
Як  громадськополі-

тичний діяч Степан Вит-
вицький впливав на процес 
формування світоглядних 
орієнтацій українців,  за-
хищав  їхні  національні 
права, обстоював ідеї дер-
жавності  та  соборності. 
У своїй діяльності він зосе-
реджував увагу на розв’я-
занні важливих суспільних 
проблем  —  формуванні 
національної  свідомості, 
захисті  національних  ін-
тересів, створенні  інсти-
туцій громадянського су-
спільства,  які  й  сьогодні 
залишаються надзвичайно 
актуальні.

Ольга ШВЕД, 
старший викладач  

кафедри психології, 
педагогіки і соціального 

управління ІНПП

Як громадсько-політичний діяч Степан Витвицький 
впливав на процес формування світоглядних 
орієнтацій українців, захищав їхні національні права, 
обстоював ідеї державності та соборності. 
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Друга світова. Війна пам’ятей
Цьогоріч на Форумі 

видавців чимало 
дискусій, лекцій, пре-
зентацій були при-
свячені темі війни, 
паралелями сьогодення 
і минулого. Серед най-
знаковіших заходів 
стала лекція „Друга сві-
това. Війна пам’ятей“, 
яку прочитав голова 
Українського інституту 
національної пам’яті 
Володимир В’ятрович. 
Переповнена зала 
засвідчила — історич-
на тематика сьогодні 
актуальна і важлива.

Друга світова війна — одна 
з найбільших трагедій в іс-
торії українського народу. 
В  час  війни  загинуло від 
8 до 10 мільйонів українців, 
вороги знищили 700 міст 
і 28 тисяч сіл. Розуміння 
Другої  світової  війни  як 
однієї з найбільших тра-
гедій, на думку науковця, 
важливе для українців саме 
зараз, коли на українській 
території  знову  збройне 
протистояння.
— Друга світова війна 

„збагатила“ світову істо-

рію  такими  жахливими 
ноухау  як  концтабори, 
Голокост, атомне бомбар-
дування. Усі без винятку 
арміїучасники цієї війни 
вдавалися до дій, які мож-
на кваліфікувати як воєн-
ні злочини. І жодна з цих 
армій не може претенду-
вати на роль абсолютно-
го  добра,  —  наголосив 
історик. — Нам, україн-
цям,  варто  позбувати-

ся  радянських  уявлень, 
насаджених  російською 
пропагандою.  Зокрема, 
не вживати термін „виз-
волення від нацистських 
загарбників“, а говорити 
про їх „вигнання“. Бо тер-
мін  „визволення“,  який 
використовувала  радян-
ська  пропаганда,  мав  би 
приховати  той факт, що 
після  вигнання нацистів 
на  українських  землях 

відбулося  встановлення 
іншого  тоталітарного 
режиму — комуністично-
го.  Особливо  важливим 
кроком  в  Україні  на  за-
гальнодержавному  рівні 
стала відмова від пропа-
гандистського  терміну 
„Велика  віт чизняна“  та 
впровадження Дня пам’яті 
та примирення (8 травня).

Наталія ПАВЛИШИН

У війни… жіноче обличчя
Прийнято вважати, що війна — це чоловіча справа, що історії воєн 

пишуть чоловіки про чоловіків і для чоловіків. Однак історія 
і сучасність показує, що війна часто має жіноче обличчя, що жінки не 
лише створюють культуру, бережуть її, а всупереч усьому вже понад 
століття виборюють право нарівні з чоловіками брати зброю в руки 
і воювати. Дискусія „Жіночий досвід війни. Що змінилося за століт-
тя?“ в рамках Історичного майданчику на Форумі видавців, розкрила 
особливості сучасних жінок-воїнів.

В історії української боротьби є чи-
мало  прикладів  жіноквоїнів  — 
22річна хорунжа Українських Сі-
чових Стрільців Олена Степанів — 
„Стріляла, як хлоп, а після бою зі 
сльозами на очах допомагала поране-
ним хлопцям“, Софія Галечко, Оль-
га Підвисоцька (очолювала загін), 
отаманша Маруся (Олександра Со-

коловська) — в 17 років після смерті 
своїх трьох братів очолила повстан-
ський загін із тисячі осіб. У 1939 році 
українські жінки знову взяли зброю 
в  руки.  Тисячі  українок  воювали 
у різних арміях у Другу світову війну, 
в армії УПА. Але ще більше залиша-
ються невідомі імена таких жінок, 
їхні подвиги, вклад у боротьбу.

Під  час  дискусії  була  нагода 
з перших вуст почути про те, з якими 
труднощами  доводиться  боротися 
сучасним жінкамвоїнам. Про це го-
ворили ті, які знають справжню вій-
ну не з історичних праць, романів, 
переказів, чуток — інструкторме-
дик організації  „Захист патріотів“ 
Анастасія  Шевченко  та  колишній 
журналіст, а нині військовий волон-
терпарамедик Олена Шарговська.
— Кожне  рішення  приймаю, 

відповідаючи на два запитання: чи 
можу я це робити і чи можу я цього 
не  робити?  Зараз  я  не  можу  зали-
шатися осторонь, не можу не бути 
на війні, не можу не вкладати все, 
що маю в цю війну, бо не уявляю, як 
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коротко
50 років тому, 1965 року, влада 

СРСР розпочала масові репресії 
проти українських дисидентів. 
„Громадське телебачення Львів“ 
спільно з акторами Театру ім. 
М. Заньковецької презентували 
літературний проект „Шістдесят-
ники“. Серія відеосюжетів — це 
нагадування українцям про бо-
ротьбу із системою, представлен-
ня глядачам маловідомої поезії 
культурної інтелігенції другої по-
ловини ХХ ст., вшанування пам’яті 
тих, хто протистояв чинному тоді 
режиму.

У Львові 21 вересня відбулася 
Молодіжна акція „Голуби Миру“: 
чотири тисячі паперових голубів, 
виконаних у техніці оригамі, при-
красили сквер перед облдержад-
міністрацією. Акція відбувалася 
з нагоди Національного дня Миру. 
Організували захід ГО „Мистець-
ке об’єднання Текстура“ та ЛОМЦ 
управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. До виго-
товлення паперових птахів чи не 
найбільше долучилося Студентське 
Братство, волонтери і нова львів-
ська поліція.

Кінострічка про українську Рево-
люцію Гідності „Зима у вогні“ по-
сіла перше місце на 40-му міжна-
родному кінофестивалі у Торонто. 
У рамках кінофестивалю відбувся 
також показ іншого українського 
фільму „Пісня пісень“ (режисер Єва 
Нейман). Протягом 10 днів на роз-
суд аудиторії представили понад 
300 кінострічок із понад 60 кра-
їн. Із 9 жовтня кінострічка буде 
доступна мільйонам користувачів 
сервісу Netflix.

Інститут міста 18 — 19 вересня 
проводив Форум громадських 
організацій Львова. Упродовж 
двох днів представники третього 
сектора Львова мали змогу обмі-
нятися досвідом, дізнатися про 
історії успіху та можливості орга-
нізаційного розвитку, фінансуван-
ня, а також про правові аспекти 
функціонування ГО. Серед спікерів 
заходу: віце-ректор Українського 
католицького університету Мирос-
лав Маринович, президент МБО 
„Фонд Східна Європа“ Віктор Лях, 
підприємець-ресторатор, спів-
засновник проекту „Тепле місто“ 
(Івано-Франківськ) Юрій Филюк та 
багато інших.

За матеріалами інформагенцій

житиму далі, — саме це спонукнуло 
Анастасію Шевченко піти воювати.
Олена Шарговська шукала  своє 

місце в цій війні спершу, як волон-
тер,  а  згодом,  коли  зрозуміла, що 
вже не під  силу залишатися вдома 
освоїла нову для себе професію — 
парамедика.
Обидві  жінки  наголосили,  що 

нема окремої ролі жінки чи чоловіка 
у війні — є роль людини.
— Нема виняткової професії для 

чоловіків чи жінок. Не все вирішує фі-
зична сила. В моєму загоні були жін-
киснайпери,  багато медиків,  куле-
метниці, дівчата, які мусили носити 
важкі прилади для секретного зв’язку, 
бо вони швидше навчилися ними ко-
ристуватися, — наголосила Анастасія.
Та попри все, цим жінкам потріб-

но було ще обстояти право воювати.
— Коли потрапила до своєї роти, 

то три тижні зі мною показово не 
спілкувалися, щоденно мені  гово-
рили про те, щоб я їхала звідти. Але 
вже під кінець ротації казали: „Нас-
течко, ти ж нас не покинеш, правда“. 
Щоб надалі цього не повторювалося, 
мусимо виховувати не хлопців, а всю 
військову систему, — додала дівчи-
навоїн.
Та чи не найбільше проблем, за 

словами військових, чекають не на 
війні, а в мирний час. Бо, як наго-
лосили жінки, завжди будуть люди, 
які вважатимуть, що поїхав на вій-
ну, щоб „бухати“, красти, за кохан-
цями…
— Війна  закінчиться  і  жінки 

будуть потребувати не меншої со-
ціальної,  психологічної  адаптації 
аніж чоловіки. Нам будуть потрібні 
нові спеціальності, бо не всі зможуть 

повернутися до своїх професій, нові 
програми, новий досвід. Деякі з нас 
втратили  і  втрачають  руки,  ноги. 
Але  жінка,  яка  втратила  кінцівку, 
залишиться жінкою і так само хоче 
вийти заміж. Чомусь, якщо чоловік 
повернувся без руки чи ноги — він 
герой, жінка без кінцівок… „краще 
поговоримо про щось інше“, — за-
уважила Анастасія Шевченко.
— Єдине, що мені заважає після 

повернення, запитання — чи біль-
ше туди не піду, чи залишуся вдома. 
Треба зрозуміти, що часто справді 
хочеться продовжувати в тому ж рус-
лі. Жінкавійськовий — це нормаль-
но,  а  не  екзотика,  тому  потрібно 
більше вишколів, щоб дівчата могли 
вчитися, щоб були добре підготовле-
ні, — додала Олена Шарговська.
— Знаю точно, чому не хочуть 

брати  жінок  у  підрозділ,  бояться 
відпускати на  бойовий  виступ.  Бо 
смерть чи поранення жінки вбиває 
чоловіків,  винищує  їхню  психіку. 
Хлопці, які втрачають друга, суму-
ють за ним, а втрата бойової подру-
ги, яка була чи не єдиним нагадуван-
ням  про  доньок,  матерів,  дружин 
„вимикає“ психіку цілого підрозділу. 
Ефективне рішення — коли коман-
да повністю складається з жінок чи 
принаймні в рівних пропорціях — 
це забезпечує здоровий клімат і дає 
вищу  ефективність, — додали на-
останок військові.
Такі зустрічі, на думку слухачів, 

дають можливість відкривати фрон-
тову правду і роблять видимим для 
широкого загалу вклад жінок у цій 
боротьбі.

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 25-26 [2905-2906]
24 — 30 вересня 201516 ФОРУМ ВИДАВЦІВ

війна і творчість

Книжки, яких не мало бути
Під час цьогорічного Форуму видавців працював майданчик „Фронт 

і фронтир“. Цієї тематики могло б і не бути. Цих віршів, хроніки, 
прози, малюнків, пісень також могло б не бути. Як сказав в епіграфі 
до свого роману „Аеропорт“ фотокореспондент Сергій Лойко: „Книга 
про війну, якої не повинно було бути“. Цього всього не повинно було 
бути, адже війна завжди не сумісна з нічим, навіть із найганебніши-
ми вчинками. Це щось понадлюдське і понаджорстоке. Однак війна 
є і триває. Вона забирає молоді життя, руйнує психіку, ламає і змушує 
вставати — щоб змінюватися, і народжує нові твори, картини, пер-
форманси, мистецькі акції та дискусійні проекти.

Думки і дійсність
„100 днів полону, або Позивний 911“, 
„Гібридна війна“, „ЛітоАТО“, Люди 
Донбаса“,  „Майданний  семестр“, 
„Поранений херувим/Оченята ко-
льору  антрациту“,  „Аеропорт“, 
„Іловайськ“… Ці та  інші книжки, 
як ніколи, користувалися попитом 
на Форумі видавців. На презентаці-
ях — повен зал слухачів, а на авто-
графсесію до деяких авторів треба 
було чекати навіть по півгодини. 
Автори цих книжок — здебільшого 
очевидці подій, які вони описали 
у своїх творах.
„100 днів полону“ і „Цитати Схо-

ду“ об’єднали на зустрічі авторів цих 
книжок — Валерія Макеєва і Сергія 
Могилку,  а  також  художника Сер-
гія  Захарова,  який  проілюстрував 
„100 днів…“.

„Цитати Сходу“ — це 70 упоряд-
кованих історій бійців, волонтерів, 
переселенців,  їхні думки, пережи-
вання,  їхній  біль.  Автор,  журна-
ліст  і  громадський активіст Сергій 
Могилко зібрав ці думки впродовж 
року —  з  липня  2014го  до  липня 
2015го року — і уклав у стилі „між 
документалістикою  і  публіцисти-
кою“. Ідея збирати історії бійців ви-
никла саме тоді, коли Донбас почали 
захоплювати і нищити ополченці та 
російські найманці, коли стало зро-
зуміло, що це ніяка не АТО, а справ-
жня війна, яку веде російський агре-
сор. Це історія, яку наші діти й онуки 
колись вивчатимуть у школах…
— Було багато того, що влучає 

в  саме  серце.  Наприклад,  історії 
про те, як змінилося життя на Дон-
басі після окупації, про зростання 
цін  і  заляканих  пенсіонерів,  до-
ведених  до  відчаю  автоматними 
пострілами  під  вікнами.  Бувають 
історії і про щасливі порятунки від 
смерті. Серед авторів, мемуари яких 
увійшли до книги, — троє черкасів-

ців: айдарівець із Чигирина Олексій 
Семенов, волонтерка ГО „Громад-
ський блокпост“ і Центру допомо-
ги армії Оксана Циганок та боєць 
95ї окремої аеромобільної бригади 
Василь Шкут, — розповідає Сергій 
Могилко.

„100 днів полону, або Позив-
ний 911“. Особливість цієї книжки 
в тому, що її автор Валерій Макеєв 
і художник Сергій Захаров побували 
в різних полонах і кожен посвоєму 
виклав на папір те,  через що про-
йшов, що пережив. Черкасівець Ва-
лерій Макеєв має три фах — інжене-
ра, економіста і юриста. У мирний 
час  писав  статті  на  правову  тема-
тику,  поезію  і  прозу.  А  у  воєнний 
долучився до волонтерського руху, 
став одним із організаторів „Право-
славної служби тилу“, опікуном по-
лонених. Побував у полоні у Ровень-
ках і свої думки та враження виклав 
у книжці.
Коли  почалася  війна,  донечча-

нин Сергій Захаров очолив артгру-
пу „Мурзилка“, малював карикатури 
на деенерівців і розвішував по місту. 
За це на 40 днів потрапив до рук те-
рористів.
— Полон —  це  найстрашніше, 

що може  бути  на  війні.  Він  скрізь 
однаковий,  скрізь  із  нелюдськими 
умовами, — каже Валерій Макеєв. — 
Є поняття, які стають зрозумілі лише 
під час війни. Це  стан без виміру, 
про який можна говорити, лише пе-
реживши його.

Його Герої хотіли жити, 
але… вмирали
Сергій Лойко — російський жур-
наліст, тривалий час працює у Los 
Angeles Times. Єдиний іноземний ко-
респондент, якому вдалося побувати 
у Донецькому аеропорту і викласти 
останні п’ять днів 240денної обло-
ги в романі „Аеропорт“. Тут є зрада, 

помста, погоня,  снайпер, який за 
покликом серця і за гроші полює на 
людей. Є вигаданий головний герой, 
який розповідає про всю війну — від 
початку до кінця. У книжці — понад 
90   реального фактажу, лише пер-
сонажі вигадані. В аеропорту були 
сотні кіборгівгероїв, які в різний 
час захищали його, багато з них за-
гинули.
— Аеропорт  —  символ  того, 

що людство робить зі собою навіть 
у 21му столітті. Це ж треба — ство-
рити таку красу, таку архітектурну 
споруду зі сучасними технологіями, 
дизайном, назвати її гарним іменем 
С. Прокоф’єва. І потім сюди прихо-
дять люди з автоматами, гранатоме-
тами, мінометами і все руйнують та 
позбавляють інших життя. Звісно, це 
ніяке не АТО, це війна, — наголошує 
Сергій Лойко.
У романі — 43 інтерв’ю з військо-

вими, які перебувають по різні боки 
фронту. І з кіборгами, які до остан-
ніх секунд були в аеропорту. Тут — 
12годинні думки двох кіборгівге-
роїв, викладені слово у слово.
Цю книжку автор присвятив сво-

їм  онукам,  які  коли  виростуть,  то 
описане читатимуть як фентезі — не 
тому що „цього не може бути ніко-
ли“, а тому що цього не має ніколи 
бути…

Ірина МАРТИН
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таємниці творчості

„Коли починаєш писати книжку, 
то ніби заходиш у тунель“
Культура співробітництва України з Францією дуже динамічна. Особливо — 

в галузі літератури: Франція регулярно приймає перекладачів, авторів, 
запрошує в Україну філософів, соціологів, представників інших інтелектуаль-
них сфер, готова перекладати українських сучасних письменників. І на Форум 
видавців, де Франція була почесним гостем, приїжджали відомі у світі, проте 
невідомі в нас, бо не перекладені, авторки Катрін Кюссе та Леонор де Рекондо.

Література 
і правда
Катрін  Кюссе  живе  в 
НьюЙорку, але свої ро-
мани  видає  і  презентує 
читачам  у Франції.  І  не 
стільки через те, що вона 
там (у 1963 році в Пари-
жі)  народилась,  а  тому, 
що  Франція  є  країною, 
де література має багато 
свободи — друкують ро-
мани різного обсягу, вони 
можуть бути не лише ху-
дожнім вимислом, а й осо-
бистісними  історіями. 
В  Америці,  натомість, 
свободи нема: автор му-
сить відразу визначитись, 
до якої категорії буде на-
лежати його  твориво — 
фікшн  чи  нонфікшн, 
слідувати обраній формі, 
його книжка не може мати 

менше, ніж 200 сторінок. 
Крім цього, якщо голов-
ний персонаж наприкінці 
твору не зазнав позитив-
ної  трансформації,  то 
книга,  вважає  видавець, 
нічого не вчить і не вар-
та уваги. Американським 
видавцям також важливий 

маркетинг: якщо францу-
зів в Америці небагато, то 
чи треба про них писати, 
чи не ліпше героями твору 
зробити мексиканців або 
індіанців? З огляду на це, 
кількість перекладної лі-
тератури мізерна — тіль-
ки один відсоток. І все ж 
у Америці вийшов психо-
логічний  трилер  Кюссе 
„Проблема  з  Джейн“ — 
письменниця писала його 
відразу англійською і він 
про любовні й соціальні 
стосунки, як ви мали б здо-
гадатись, сучасних амери-
канців.
Катрін переконана, що 

письменник  має  певний 
обов’язок  щодо  правди, 
однак  вона  не  впевне-
на, чи треба вдаватися до 
значної  цензури:  „Якось 
я  запитала  одного  пись-
менника,  який  написав 
автобіографічну книжку, 
чи читала її його мама, на 
що він відповів, що йому 
це  байдуже,  бо  він  ви-
словлює  тільки  правду“. 
Тому кожен автор мусить 
зробити особистий вибір 
і пам’ятати, що через ньо-
го можлива втрата добрих 
стосунків із родиною.
Катрін Кюссе пише про 

сексуальність, сім’ю, у ро-
мані „Сповідь скнари“ під-
німає питання ставлення 
до грошей. Творчість для 
неї  не  є  психотерапією, 
бо сам процес написання 
починається  тоді,  коли 
письменник уже все усві-
домив. Пишучи, не думає 
про читача, хоч, з другого 
боку, боїться, що напише 
забагато, і йому набридне 
читати.

Скрипка і перо

Книжки Леонори де Рекон-
до — „Граціозність білого 
кипарису“,  „Забуті  сни“, 
Pietra viva, „Любові“ ви не 
знайдете у книжкових су-
пермаркетах. Це інтелек-
туальна література, яка не 
має привабливої кольоро-
вої палітурки. До того ж, 
до  жовтня  2010  року 
французи  знали Леонор 
де Рекондо як музикант-
ку — з п’яти років грає на 
скрипці,  після навчання 
в Бостоні створила струн-
ний квартет  і, вивчивши 
музику бароко в консер-
ваторії  Брюсселя,  пра-
цює з найпрестижнішими 
бароковими ансамблями, 
записує  15  дисків  у най-
відоміших  лейблах  зву-
козапису.  Літературний 
талант Леонори критики 
помітили  після  виходу 
твору Pietra viva — розпо-
віді про період творчості 
Мікеланджело, коли йому 
було 30 років.
Про  творчий  процес 

Леонора де Рекондо роз-
повідає так:  „Коли почи-
наєш  писати  книжку,  то 
ніби  заходиш  у  тунель. 

Багато  сумнівів,  страхів, 
але  в  якийсь  момент  ба-
чиш світло. Коли пишеш, 
то живеш із персонажами, 
закінчення писання — це 
і радість, і смуток. Згодом 
поступово виходжу із істо-
рії — чим більше книжка 
належить іншим, тим мен-
ше належить мені“. Власне 
внутрішні пошуки митця, 
момент  творіння  —  це 
те, що особливо цікавить 
письменницю в Pietra viva. 
Їй важливо, щоб читач від-
чув себе в ролі скульпто-
ра — два роки вона шукала 
й  аналізувала  документи 
про життя Мікеланджело 
й  епоху  Ренесансу,  жила 
в районі Тоскани, але ви-
ношувала текст у собі на-
багато довше.
Перші 70 сторінок май-

бутнього  твору  Леонора 
завжди  показує  видав-
цю — щоб переконатися, 
що  вона  на  правильно-
му шляху  й  не  вдаватися 
до  самоцензури. У тексті 
письменниця  найбільше 
працює над ритмом фрази. 
Для неї важливе і поняття 
тиші, під час якої повинен 
працювати читач (а якщо 
музика — слухач).
Як  же  Леонорі  де  Ре-

кондо вдається поєднува-
ти музику й письмо? Що-
дня вона грає на скрипці, 
на репетиціях і концертах 
завжди  має  записник  — 
може писати  і на  гастро-
лях. Коли ж у музикуван-
ні настає перерва, більше 
часу  присвячує  письму. 
У музиці, хоч барокові ме-
лодії дають змогу більше 
імпровізувати,  Леонора 
є  насамперед  виконави-
цею,  а  в  письменництві 
почувається вже абсолют-
но вільною. Два роди її ді-
яльності ніби доповнюють 
один одного.

Наталя ЯЦЕНКО
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коротко
У Львові гастролював колектив 

Рівненського академічного музич-
но-драматичного театру — 22 ве-
ресня на заньківчанській сцені 
було показано легендарну історію 
кохання „Тіні забутих предків“ за 
однойменних твором М. Коцюбин-
ського. У ній задіяний майже весь 
творчий колектив театру, з ор-
кестром і балетом включно. Щоб 
сповна передати гуцульський ко-
лорит, було використано справжні 
трембіти та автентичний одяг.

20 вересня у Львівському музеї 
історії релігії розпочався фести-
валь музики німецького модер-
ніста ХХ ст. Пауля Гіндеміта Lviv 
Hindemith Fest 2015. У його межах 
відбудеться сім камерних концертів 
лауреатів міжнародних і всеукраїн-
ських конкурсів, а також п’ять лекцій, 
присвячених творчості композитора 
та епосі німецького модернізму. 
Захід триватиме до 27 вересня, вхід 
на всі події вільний.

В український прокат вийшов до-
кументальний фільм про україн-
ського кінорежисера Олександра 
Довженка. Перші роботи Довжен-
ко знімає на Одеській кіностудії, 
і саме цьому періоду його життя 
присвячена картина. Режисером 
„Олександр Довженко. Одеський 
світанок“, отримавши президент-
ський грант для молодих кінемато-
графістів, став Артем Антонченко. 
Роль Олександра Довженка вико-
нав харківський музикант Сергій 
Бабкін, лідер групи 5’Nizza.

За матеріалами інформагенцій

високі ноти

Філармонія відкрила 
новий сезон
Класична музика, джазова, 

етнічна, поп — концертний 
спектр нового філармонічного 
сезону широкий, як жанрово, 
так і щодо інструментального 
звучання. Твори композиторів 
різних країн та культур, давні 
й сучасні — слухачам буде що 
вибрати.

Львівська обласна філармонія розпо-
чала репрезентацію нових і щоріч-
них проектів і програм 17 вересня 
з концерту „Об’єднані музикою за-
ради кращого світу“. Шанувальники 
музики почули „Фантазію“ Ріхарда 
Штрауса, „Концерт для туби з орке-
стром“ Арутюняна, „Мрії“ Скрябіна. 
Крім цього, прозвучав і твір сучасної 
української композиторки, яка родом 
з Одеси, та живе в Голландії: Світлана 
Азарова мовою звуків розповіла залі, 
як усі планети обертаються довкола 
Сонця — її композиція присвячена 
Копернику. У музичну мандрівку за 
допомогою Молодіжного академіч-
ного симфонічного оркестру „INSO
Львів“ повели слухачів диригент із 
Німеччини Анна Скрильова та моло-
дий талановитий тубіст Оле Хайланд 
(вступив у консерваторію Ляйпцігу, 
має свій ансамбль, у котрому грає на 
роялі джаз).

„INSOЛьвів“  21  вересня  зно-
ву вийшов на сцену — цього разу 
він  акомпанував  швейцарській 
джазовій формації Authentic Light 
Orchestra. Музичну естафету пере-
брав на себе Академічний камерний 
оркестр „Віртуози Львова“: 20 ве-
ресня на концерті було репрезенто-
вано єдину в Україні клапанну тру-
бу, а 23 вересня звучали скрипкові 
концерти Баха у супроводі електро-
бандури.
Академічний  симфонічний  ор-

кестр філармонії запропонує 24 ве-
ресня  симфонічні  сюїти  Миколи 
РимськогоКорсакова  й  Рікардо 
Кальдероні, а 25го — „Ромео і Джу-
льєтту“ Сергія Прокоф’єва, Концерт 
для скрипки з оркестром Йоганнеса 
Брамса, Симфонію № 6 Петра Чай-
ковського.
29  вересня  у філармонії  звуча-

тимуть твори композиторів епохи 
бароко,  а  1  жовтня  вже  розпочне 
роботу ХХІ Міжнародний фестиваль 
сучасної музики „Контрасти“, девіз 
якого — „Прем’єри ХХІ століття“. 
У його межах упродовж 11ти днів 
відбудеться  більше  20ти  заходів 
різного формату,  серед  яких  цен-
тральною подією стане „Ніч Кон-
трастів“ — філармонія буде відчи-
нена для всіх упродовж ночі.

фестивалимо

На мітлі — у краще майбутнє
Фестиваль „Ляльковий світ“ із 

проектом LADY & TEDDY — 
знову, до 27 вересня, в стінах 
Палацу мистецтв. Цього року екс-
понатів менше, свої роботи виста-
вило кілька польських лялькарів, 
а в оздобленні виставки з’явились 
свої родзинки.

Ляльки, ведмедики, більші й мале-
сенькі, такі, що вмістяться в дитячій 
долоньці, на старих валізах, ніби зі-
брались у подорож або вже й повер-
нулись із неї — переступивши поріг 
виставкової зали на третьому поверсі, 
потрапляєш у світ мистецький і трохи 

чудернацький. „У кожну річ вкладе-
но багато любові, невиспаних ночей, 
добрих емоцій“, — зауважує дирек-
тор Палацу Юрій Гнатковський. Так, 

автори за світобаченням лишаються 
дітьми, але реальність їх не спонукає 
до радості й оптимізму: „На вистав-
ці бачу багато звірів і більшість із них 
дивиться на нас сумними очима — ди-
вується, чому ми, люди, не можемо 
перестати ворогувати. І це заставляє 
замислюватись, що ми справді роби-
мо й для чого“, — робить висновок 
мистецтвознавець Орест Голубець. 
З другого боку, його тішить, що серед 
авторів появились польські майстри — 
повіяло польським модернізмом, а ви-
ставковий простір урізноманітнили 
інсталяційні знахідки, зумовлені до-
датковою хогвартською тематикою — 
підвішені до стелі мітли.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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урбанізація

Муралізм змушує думати кожного
Щораз впевненіше у життя великих міст входить модна тенденція — 

оживляти фасади будинків цікавими зображеннями. Новобудови 
одразу отримують власний стиль, а старі будинки — оживають заново. 
Порівняно нещодавно цей стиль стріт-арту почав з’являтися в Україні.

Настінні малюнки, написи відомі 
з найдавніших часів. Власне й сам 
термін „графіті“ (надряпані) впер-
ше вжили археологи для означення 
історичних артефактів. У ХХ ст. до 
практики графіті та малювання на 
вулиці  зверталося  багато  худож-
ників. Та, коли на масовому ринку 
з’явилися спрейфарби (1960ті рр.), 
графіті вийшло на якісно новий рі-
вень. Особливо посприяло розвитку 
цього вуличного мистецтва захо-
плення тінейджерів. Так виникло 
найпотужніше  явище  вуличного 
мистецтва,  яке будьколи  існува-
ло, — райтинг (від to write — писа-
ти)  або  графітірайтинг. Це ціла 
субкультура  навколо  графіті,  за-
снована на принципі написання та 
максимального  розповсюдження 
свого імені (вигаданого вуличного). 
Згодом графітірайтинг став части-
ною масової молодіжної культури 
і швидко поширився по всьому світу. 
Власне на його основі розвивається 
постграфіті або, як більш прийнято 
називати, стрітарт.
Іншим напрямом вуличного мис-

тецтва є муралізм. Це настінний жи-
вопис, що також має місце в публічно-
му просторі. Для муралізму так само 
характерна стихійність, проте вона 
в цьому разі не настільки важлива. 
Мурали зазвичай складніші в реаліза-
ції, значно трудомісткіші, ніж графі-
ті, вони можуть бути як індивідуаль-
ним, так і колективним самовиражен-
ням. Історично традиція муралізму 
склалася під впливом мексиканських 
художниківмонументалістів — Дієґо 
Рівери, Давида Альфаро Сікейроса та 
Хосе Клементе Ороско.
Про те, як розвивається муралізм 

в Україні,  розповів магістр Львів-
ської  національної  академії  мис-
тецтв, монументаліст, графік, мура-
ліст, учасник багатьох міжнародних 
конкурсів Василь Савченко.

— Де межа в стрітарті між мисте-
цтвом і хуліганством?
— Чіткої межі нема, бо саме мисте-
цтво і є хуліганством. Хтось бачить 
у цьому велику класну річ, а хтось 

казатиме, що помалювали класний 
паркан чи стіну. Це дуже тонка грань. 
Зрештою, графіті не може бути без 
хуліганства. Але, як саме сприйме сус-
пільство ці роботи, можна дізнатися 
лише, намалювавши їх. Нещодавно 
моя робота була в центрі скандалу 
в Житомирі: мій мурал — мистецьке 
зображення оголених жінок — поча-
ли замальовувати. Але це викликало 
досить неочікуваний резонанс серед 
молоді — біля цієї стіни почали фо-
тографуватися і це, навпаки, привер-
нуло увагу до цієї роботи.

— Чи  багато  серед  українських  ху-
дожників професійних муралістів чи 
це більше „самоуки“?
— В Україні графіті більше сприйма-
ють, як хобі, хоча щораз більше воно 
переростає в професіоналізм. Багато 
людей, які займаються графіті, — без 
мистецької освіти, але через те, що 
багато працюють, думають, шукають, 
дивляться — стають професіонала-
ми в своїй справі. А от серед моло-
дих професійних художників зараз 
розвивається тенденція, що митець 
не має нічого робити, а просто бути 
філософом. Тож малохто з них пра-
цюватиме у сфері муралів, бо це ре-
месло, яке вимагає вміння і „набитої 
руки“. Наших муралістів часто кли-
чуть працювати за кордон. На жаль, 
у нашій країні воліють запрошувати 
іноземних художників, а не залучати 
українських митців. Думаю, пробле-
ма в тому, що в нас нема менеджерів, 
які готові серйозно займатися про-
суванням художників. Мені відомо 
лише троє менеджерів такого спря-
мування. Тоді, як в європейських кра-

їнах — це десятки людей, які займа-
ються цілими групами художників.

— У Львові є місце для муралів?
— У нашому місті є майже два десят-
ки будинків, на стінах яких дозволе-
но творити. Але нема зацікавлених 
людей, які заплатили б принаймні 
за фарбу. Хоч це була б величезна 
реклама за справді „смішні“ кошти 
для такого об’єкта. Але тут є ще одна 
проблема. На жаль, в умовах необ-
хідності заробляти гроші пропадає 
якість роботи. Бо художник стара-
ється творити так, щоб було зрозу-
міло всім, а мистецтво повинно ви-
кликати питання, змушувати людей 
обдумувати. Коли все примітивно 
і зрозуміло — це не цікаво.

— Чи готове наше суспільство сприй-
мати таке мистецтво?
— Так,  люди  потребують  бачити 
більше, ніж лише свою вулицю і робо-
ту. Я не кажу, що треба „годувати“ їх 
мистецтвом, а привчати їх. В усьому 
світі це нормально. Муралізм, стріт
арт — важлива культурна ланка, бо 
це той вид мистецтва, що соціально 
працює з усіма верствами населення, 
спонукає думати кожного.

— Як бачите власний творчий розви-
ток?
— Цим видом мистецтва займаюся 
лише два роки — це дуже мало. Моїм 
багаторічним захопленням (із 13 ро-
ків) є гравюра, якою займаюся профе-
сійно, маю своїх учнів. Постійно їж-
джу на різні мистецькі фестивалі, щоб 
познайомитися з творчими людьми, 
побачити, як вони працюють, повчи-
тися в них, зробити спільні роботи. 
Маю власну техніку рисунка, спосіб 
роботи,  а  от  тематику ще шукаю. 
Працюю в різних кольорах, залежно 
від настрою та ідеї, бо колір багато 
вирішує. Мої роботи є в Польщі, Сло-
ваччині, Україні — Житомир, Рівне, 
ІваноФранківськ, Київ, Львів. Зараз 
навчатимусь у Польщі, бо хочу здо-
бути ще ступінь магістра з графіки. 
Мрію поєднати графіку і мурали. Ду-
маю, це буде цікаво. Спробувати від-
друкувати торцеву стіну будинку і ви-
ставити це в галерейному просторі.

Спілкувалася  
Наталія ПАВЛИШИН
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мандрівка

Ні 6 годин у дорозі зі Львова, ні розрекламованість маршруту в турагенціях (що створює 
певне враження його попсовості) не є підставами, що можуть збавити мандрівний інтерес 

до двох (із семи) чудес України, які розташовані зовсім близько одне біля одного, — Кам’янця-
Подільського й Хотина

Архітектурні чудеса з далекого минулого

Кам’янець, бо на камені
Кам’янецьПодільський,  що  на 
Хмельниччині, традиційно є в пе-
реліку міст, де в Україні жити най-
краще. Там справді досить затишно, 
немає метушні великого полісу: ста-
ре місто, річка Смотрич і красивий 
каньйон, просторі вулиці, багато зе-
лені та фонтани. Є навіть ботаніч-
ний сад, щоправда, не в найліпшому 
стані. Також враження часто псують 
доволі поганенькі тротуари.
Історія  міста  давня:  Київська 

Русь,  ГалицькоВолинське  князів-
ство,  ЛитовськоРуська  держава. 
Завдяки Магдебурзькому праву, пе-
ретину  торговельних шляхів  воно 
у ХIV ст. зовсім не поступатиметься 
Києву чи Львову, згодом стане не-
приступною фортецею. Тут також 
пануватимуть Туреччина, Російська 
імперія.  А  під  час  визвольної  бо-
ротьби українців 1917–21 рр. це був 
головний центр формування військ 
УНР, певний період — столиця рес-
публіки. Тоді ж заснували універси-
тет,  першим  ректором  якого  став 
Іван Огієнко (нині виш носить ім’я 
митрополита,  ученого).  Є  чимало 
цікавої архітектури: невелика рату-
ша,  найдавніша  збережена  церква 
св.  Петра  і  Павла,  Кафедральний 
костел,  дерев’яна  Хрестовоздви-
женська церква, біля якої — крини-
ця  з  неймовірно  смачною  водою. 
Але візитівка міста — фортеця або ж 
„квітка на камені“, відома з ХІV ст.

У Кам’янці проводять різні фес-
тивалі,  з повітроплавання, рекон-
струкції  військових  подій,  музич-
номистецькі, як „Республіка“. Один 
з її напрямів — стрітарт: настінні 
полотна на стінах будинків неспо-
дівано оживляють стандартні міські 
простори.  Головна  вулиця,  на  яку 
слід  орієнтуватись,  якщо  заблука-
єш, — Грушевського. У північному 
керунку вона веде на Хмельницький, 
у протилежному — на Чернівці. Та 
дорогою на південь варто зазирну-
ти в Хотин — один із туристичних 
центрів Буковини.

Хотин: унікальна фортеця
Хотину понад тисячу років. В Се-
редньовіччі він славився ринками, 
ярмарками, відігравав важливу роль 
у міжнародній торгівлі. Будучи на 
прикордонні різних держав, часто 
переходив із рук в руки, був ареною 
запеклих боїв… Тут відбулась відо-
ма битва 1621 року, в якій запорізькі 
козаки під проводом гетьмана Сагай-
дачного спільно з поляками змусили 
турецького султана припинити війну.
Хотинська фортеця — пам’ятка 

ХІІІ — ХVIII ст. — унікальна: вона 
не на височині (як звично фортифі-
каційні об’єкти), а на березі Дністра: 
як пояснюють — щоб оберігати пе-
реправу через річку. Ці кам’яні стіни 
не раз руйнували, перебудовували. 
На території замку — оборонні вежі, 
церква, палац коменданта, ін. Вра-

жає криниця: і як її „викопали“ в ка-
мені?.. У ХVІІІ ст. фортеця — одна із 
неприступних ЦентральноСхідної 
Європи.
Ці мури є прекрасними декора-

ціями для кіно (їх бачимо у фільмах 
„Захар Беркут“, „Д’артаньян та три 
мушкетери“,  ін.),  для  різних  свят 
і  середньовічних  фестивалів.  Час 
там справді, ніби законсервований, 
стишений.  Те,  що  фортеця  є  цін-
ним  спадком  минулого,  розуміли 
не завжди: лише 15 років тому тут 
створено державний історикоархі-
тектурний заповідник.

Бакота: „там гарно“
„Якщо ти їдеш у Кам’янецьПоділь-
ський, ти не можеш не поїхати в Ба-
коту: там гарно!“ — ненав’язливо 
рекомендував мені знайомий перед 
моєю поїздкою. І мав рацію. Бакота 
нині — територія вздовж Дністра, 
розташована біля скельнопечерно-
го СвятоМихайлівського чоловічого 
монастиря (найстарішого печерного 
монастиря Поділля), заснованого ще 
в Середні віки. Колись Бакота була 
важливим адміністративним і госпо-
дарським центром регіону, із замком 
і монастирем. У радянський період 
через будівництво ГЕС на Дністрі 
село Бакоту вирішили затопити. Де-
рева вирубали, кладовища перенесли, 
мешканців переселили — і з жовтня 
1981го села наче й не було…
До Бакотської затоки, що є части-

ною  Національного  природного 
парку „Подільські Товтри“, з Кам’ян-
ця — півгодини маршруткою, а по-
тім — не один кілометр пішки. На 
цю  мандрівку  варто  запланувати 
побільше часу, щоб побувати в різ-
них місцях на водосховищі, надиви-
тись на це незвичайне „море“. Тож: 
якщо  Ви  поїдете  в  Кам’янецьПо-
дільський, то не можете не поїхати 
в Бакоту, бо „там гарно“.

Ірина ШУТКА

Львів — Кам’янець-Подільський —  
Хотин — Бакота — Львів

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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суб’єктивні нотатки

Де шумлять потоки і смереки
На  порозі  осінь,  зашуміли,  загу-
ли поосінньому дерева, задощило, 
прийшла така очікувана прохолода. 
За нами вже спекотне літо і післясмак 
від відпочинку. Цього року в мене він 
особливо гострий із запахом вересу, 
яким так рясно були вкриті гори піз-
нього серпня, з кислинкою кам’янки, 
маленьких червоних ягідок, які цього 
літа так поспішили дозріти на поло-
нинах, з духм’яністю скошених трав.
Мені пощастило побувати кілька 

днів у Славському, у нашому відпо-
чинковому  таборі. Перед  поїздкою 
заглянула на сайт. Читаю: „Чисте гір-
ське повітря  , неповторні краєвиди 
Карпат, чарівні полонини та вікові 
ліси, щедрі на цілющі ягоди та гри-
би — чудові умови для активного від-
починку“. Але, відверто скажу, їхала 
туди з певним острахом і упереджені-
стю, пам’ятаючи про напівзруйноване 
приміщення з порожніми зіницями 
від розбитих вікон нашого сусіда.
Але вже перші кроки нашим „По-

літехніком2“ мене приємно здиву-
вали. Табір жив, дихав, виповнений 
гамором дітлашні, які були цілком за-
доволені і, навіть скажу, щасливі від 
свого перебування тут. Та найбільше 
і я була подивована порядком і охай-
ністю території. Чистенько підме-
тені  доріжки,  дбайливо  висаджені 
квіти  і  гарно  зроблені  сотні  дріб-
ниць — лавочки, гойдалки, дерев’яні 
грибочки, лелеки, жабки, вимощені 
пеньками  стежки. Відчувалося, що 
все це зроблено не абияк, а з вели-
кою любов’ю до тих, хто приїздить 
на відпочинок. Так, саме з любов’ю. 
І ще одне — таке враження, що тут 
застосовують  принцип  безвідход-
ного виробництва. Жоден камінчик, 

жодна трісочка не викидається, для 
кожної дрібнички  знаходять місце 
і  застосування. Мені навіть не хо-
тілося заходити в корпус, так тепло 
було від відчуття дбайливості й ува-
ги, якими дихала територія.
Я  спостерігала  за  роботою,  яка 

кипить у таборі — будуються тенісні 
корти, оновлюється старий корпус. 
Звичайно, що за відсутності належ-
ного фінансування  і  кризи,  яку ми 
всі відчуваємо, неможливо зробити 
все одразу і забезпечити комфортні 
побутові  умови для  тих,  хто обрав 
наш табір для відпочинку. Проте, не 
покидає  відчуття  впевненості,  що 
все згодом буде зроблено належним 
чином.  Це  відчуття  дарують  нам 
люди,  які  там  працюють. Найпер-
ше — директор, Білодід Володимир 
Петрович. Повійськовому підтягну-
тий і дисциплінований, він постійно 
тримає руку на пульсі життя табору. 
Все under control. З гордістю показує 
численні (цілком заслужені!) відомчі, 
профспілкові, нагороди, грамоти від 
установ і церковних діячів. Я ж лов-
лю себе на думці, що хочу, аби й наша 
подяка від Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспо-
рою  поповнила  цей  поважний  ряд 
відзнак. Обов’язково  зробимо! Пе-
реконливо  розповідає  про  плани, 
про  будівництво  нових  корпусів, 
спортивних майданчиків, оновлен-
ня старих приміщень. І я вірю цьому 
чоловікові, який вміє тримати слово 
офіцера і громадянина перед спіль-
нотою політехніків, бо в нього слово 
не розходиться з ділом, а достойне 
функціонування  табору  і  турбота 
про людей стали справою його життя. 
Зараз у нашому суспільстві точиться 

багато розмов про реформи, які галь-
муються. Володимир Білодід точно 
готовий до самоврядування і це вже 
робить на своєму місці, на відміну від 
селищної ради Славського, яке вра-
жає безгосподарністю, недбальством 
і безладом, занедбаними дорогами, 
непрочищеним руслом річки Опір, 
захаращеними  берегами.  Селище, 
яке живе за рахунок туристів і відпо-
чивальників, досі не продемонстру-
вало готовності до самоврядування 
і  наведення  ладу,  до  усвідомлення 
того, що поза власною садибою треба 
заопікуватися ще й спільною інфра-
структурою, що принесе для загалу 
користь і добро.
Сила керівника у вміло сформо-

ваній команді. Володимира Петро-
вича оточують чудові відповідальні 
люди. Окремо хочу сказати про Ірину 
Денечко, молоду красиву жінку, що 
працює офіціанткою і доїжджає на 
роботу з Лавочного. Дівчина з гір — 
струнка,  з  тонким  станом  балери-
ни,  акуратно  зодягнена,  привітна 
й усміхнена красуня. Від неї випро-
мінює тепло і сердечність. „Дбаю про 
діточок. Чужих не буває. Хочу, щоб 
були здорові й задоволені“, — якось 
ніби  ненароком  кинула  в  розмові. 
Зі здивуванням довідалася, що вона 
сама є мамою трійко дітей. Звикла до 
важкої роботи на селі. Та це не відби-
вається на її веселій спокійній вдачі, 
завжди уважна і чуйна. Такі ж жіноч-
ки працюють на кухні, вони вчасно 
частують відпочивальників скром-
ною, але смачною їжею у їдальні, де 
завжди чистенько й акуратно.
Чіткий розподіл обов’язків у та-

борі є запорукою порядку  і доброї 
організації. Допомагають Володи-
миру Петровичу надійні помічни-
ки — Олег та Юрій.
Будемо сподіватися, що ситуація 

в країні покращиться, припиниться 
війна. І наш табір, як частина великої 
родини політехніків, дістане новий 
поштовх для розвитку, процвітання 
і ми приїжджатимемо із задоволен-
ням на відпочинок у край, де шумлять 
потоки і смереки, де так рясно у серп-
неві дні квітує верес.

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА, 
директор Міжнародного інституту 

освіти, культури і зв’язків  
з діаспорою, 

Львів — Славське
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Сокира
На Прикарпатті на хрестини малюку дарують сокиру

Малий Роман понад усе любив зелений ліс і сині гори. 
А ще більше він любив заліснені гори! Бо то загадко-
ва дивина — здалеку сині, а зблизька зелені. І скіль-
ки б він не старався, наближаючись чи віддаляючись 
від гір, виявити оту межу зміни кольорів, а воно ніяк 
не вдавалося. Роман полюбив заліснені гори більше 
за батька, більше за діда, які були заядлими лісоруба-
ми, чиї руки повалили стільки дерев, що можна було б 
обсадити дорогу з обох боків від синіх гір до синього 
моря — від Карпатських до Кримських вершин. І він, 
малий, приймає велике рішення — не зрубати в житті 
жодного дерева.

Про це він сказав у той день, коли в зелені кримських 
лісів появилися невпізнані зелені чоловічки, які одним 
змахом сокири відрубали синяву й зелень гір.
Батько зрозумів сина, бо й сам все життя думав про те 

саме. Узяв за руку й повів до комори. Там показав сокиру, 
подаровану хрещеним батьком. Узяв її до рук і каже:
— Візьми  її,  сину. Віднеси на  крутий берег  річки 

й жбурни в бистру воду. Зроби те, на що я не наважився.
— Ні, тату, — відповів син, — ти нагостри її і по-

клади на місце. Хай чекає. Вона мені пригодиться не для 
рубки карпатської зелені, а зелені, що наближатиметься 
до тої зелені.

Коса
Косу купив добру, замашну. От тільки полотно загрубе. 
Треба поклепати, інакше говорити про косовицю не до-
ведеться. Колоду виніс у двір. Забив бабку. Прилаштував 
стілець. Косу й молоток до рук — і за роботу. Зацокав 
молоток. Приємно, що до мого цокоту невдовзі приєд-
налися ще декілька подібних. То сусіди теж клепали коси. 
Цокати довелося довго: грубий метал не піддавався. Щоб 
відтягнути полотно на одиндва міліметри, довелося 
добре потрудитися, що аж рука німіла. А я все клепав 
і клепав, бо від того залежало, скільки поту проллю потім 
на косовиці. Нарешті справу закінчено.
Прикріплюю косу до кісся. Міцно забиваю клинець 

в обручку, щоб не було зміщень. Проходжуся бруском 
тричі по полотні з обох боків. Наче все зроблено. Але 
тільки хотів було на дотик попробувати гостроту, як 
хтось вихопив різким рухом косу з моїх рук, мало не по-
ранивши пальців. Глядь — а то Смерть. Моя поклепана 

й нагострена коса назло опинилася в її кістлявих руках. 
Дивиться на мене порожнинами очей і клацає нижньою 
щелепою черепа, видно, щось хоче сказати. Але позаяк 
не виходить, то кидає мені до ніг власну косу, а сама — 
драла. Піднімаю. А вона в неї зовсім знищена — пощер-
блена, має кілька розривів полотна, а біля п’ятки таке, 
що її вже на кіссяті не втриматись. Он у чім річ!
Звісно, я її косу тут же відбив від кісся і жбурнув на 

злам. Усівся з молотком у руках біля колоди й думаю: не-
вже моя чесна праця тепер служитиме ненаситній Смерті? 
А може, вона хотіла сказати щось важливе, аби я не гриз-
ся? Може, їй потрібна нова коса з чесних рук на ворогів 
мого народу? Хто знає. Але я знаю, що ті вороги зробили 
мене таким, що я готовий бути заодно зі Смертю.

Василь ЧАБАН, професор кафедри теоретичної  
та загальної електротехніки ІЕСК  

Львівської політехніки, член НСПУ

Колишній випускник Військового інституту, що функ-
ціонував при Львівській політехніці, бойовий коман-

дир батальйону ЗСУ Ігор Фляк вижив у пеклі війни на 
Донбасі і повернувся на ротацію додому. Та організм 
не переніс перелаштування до нормальних умов — 
життя комбата раптово обірвалося в його сорокалітній 
ювілей…

Пам’яті героя
Над ранок, в світлі уродини,
В сорокалітній ювілей,
Приносить Ангел до родини
Трагічну звістку та печаль:

На Гліба і Бориса свято,
Як в храмах люди в молитвах,
Забрав Господь від нас комбата,
Щоби спочив на небесах…

Він пережив страшні години —
Атаки „градів“, вибух мін.

Їх підривали з екіпажем,
Та Ігор сильний, він вцілів.

По них гатили безпощадно
І смерть могла спіткати всіх,
Диміло пекло, все палало,
Та в цьому пеклі Бог вберіг…

Тож нині в пам’ять про Героя,
Що Україну боронив,
Станьмо у шані на коліна,
Комбата душу пом’янім…

Василь ДЕМКІВ,  
інженер (кафедра МАМ)

Плакало небо, стогнала земля,
Додолу схилялись дерева
Раптово наткнулось крило журавля
На кулю сліпу металеву…
І зойком тужливим відлуння гуло,
І небо з розпуки ридало,
І впало униз журавлине крило,
А сили піднятись не стало…
Стоїть Україна — сувора й німа,
У небо птахів проводжає…
Дороги назад журавлям вже нема,
Високо Господь їх чекає.
По всій Україні: „Синочку! Не йди!“
„Татусю! А що буде з нами?!“
Летять журавлі…виростають хрести…
„Герої!“, — летить над світами…
Цей біль робить сильними кожного з нас,
Ця лють спонукає до дії,
Герої пішли…але дали нам час,
Щоб ми не розбили надії.
Країну з’єднали у серце одне…
Від горя немає ще ліку,
Та пам’ять людська за роки не мине —
Ми винні вам, хлопці, довіку!

Роксолана ВИННИЧУК, 
старший викладач кафедри менеджменту  

персоналу та адміністрування
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ініціативи

Політехніки добре бігають  
і при світлі ліхтарів
Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спор-

ту Міністерства освіти і науки України спільно з кампанією „Здорове 
місто“ організували 10 вересня у Стрийському парку перший вечір-
ній забіг. Щоб подолати 5 км, на бігову доріжку о 20.30 вийшло понад 
100 студентів. У забігу для підняття його учасникам легкоатлетичного 
духу взяли участь і фіналістки конкурсу краси „Міс Львів — 2015“, серед 
яких — переможниця, студентка Політехніки Мар’яна Скоринович.

„Навіть при великій зайнятості су-
часні люди завжди можуть знахо-
дити час на спорт, потрібні лише 
бажання і гарна компанія. Тому ми 
запросили на забіг найвродливіших 
дівчат Львова, які власним прикла-
дом  довели, що  займатися  спор-
том — не тільки дуже корисно, але 

й модно й трендово!“, — пояснила 
співкоординатор кампанії „Здорове 
місто“ Христина Паньків.
Серед хлопців переможцями ста-

ли Юрій Мацюк (студент Львівської 
політехніки,  результат  —  15  хв. 
25 сек.), Ігор Желеч (студент Дрого-
бицького державного педагогічного 

університету ім. І. Франка, з резуль-
татом 15 хв. 31 сек.) і Юрій Мочуль-
ський (студент ЛДУФК, подолав дис-
танцію за 15 хв. 34 сек.).
У дівчат з результатом 19 хв. 19 сек. 

першою фінішувала вихованка львів-
ської ДЮСШ № 10 Оксана Осінська, 
другою — Катерина Бугай (учениця 
Львівського  вищого  професійного 
училища  дизайну  та  будівництва, 
подолала дистанцію за 19 хв. 22 сек.). 
Третьою прибігла до фінішу Яна Чор-
на (навчається в ЛНУ ім. І. Франка, 
результат — 20 хв. 52 сек.).
Переможці змагань отримали ме-

далі й подарункові сертифікати від 
ресторану „Дача“, який розташова-
ний  у  спортивнорозважальному 
центрі „Медик“, та кошики з фрук-
тами  від  ринку  сільськогосподар-
ської продукції „Шувар“. Ще одним 
партнером заходу стала торгова мар-
ка „Роксолана“ — під час подолання 
дистанції та опісля всі учасники зма-
гань підкріплювали сили її мінераль-
ною водою.
Після завершення забігу студенти 

зініціювали створення Студентсько-
го бігового клубу Львівщини. Його 
координатором  став  Михайло  Бу-
чацький, студент ЛНУ ім. І. Франка.

спортогляд

Поразки, перемоги і нові змагання
Представники Львівської політехні-
ки беруть участь у чемпіонаті Украї-
ни з гандболу серед клубів суперлі-
ги. 9 вересня після тривалої перерви 
гандбольна команда КДЮСШЛДУ-
ФК„Політехнік“ провела свій перший 
матч. У цікавій грі галичани з рахун-
ком 29:31 поступилися ЗТР„Буревіс-
ник“ із Запоріжжя. Двоє гравців ко-
манди — Юрій Федик і Богдан Раш на-
вчаються у Львівській політехніці та її 
автомобільнодорожньому коледжі.

Студентка ЛНУ ім. І. Франка На-
талія Букса стала чемпіонкою світу 
серед юніорів-шахістів (дівчата до 
20 років).  За  підсумками  світової 
першості у ХантиМансійську (Ро-
сія), майстер ФІДЕ зі Львова набрала 
10 очок із 13 можливих. Букса вигра-

ла 8 партій, 4 партії зіграла внічию 
і зазнала однієї поразки. Друге місце 
посіла росіянка Аліна Бівол (9,5), яка 
за додатковими показниками випе-
редила Жансаю Абдумалик з Казах-
стану.  Загалом  за  титул  боролися 
48 шахісток із 40 країн.

У Львівській політехніці відбу-
дуться традиційні змагання за Ку-
бок студмістечка з міні-футболу. 
21 вересня завершилась реєстрація 
учасників турніру за Кубок студміс-
течка з мініфутболу, який органі-
зовує Колегія та профком студентів 
і  аспірантів  Львівської  політехні-
ки. Місце проведення залишається 
незмінним — змагання відбувати-
муться на одному з найкращих полів 
Львова „Електрон“, яке розміщене 

недалеко від студмістечка. Дата про-
ведення турніру — 22 – 24 вересня.

З 24 до 26 вересня у Львові прохо-
дитиме загальноміський VI Ярмарок 
спорту. Протягом трьох днів з 10.00 до 
16.00 усі охочі зможуть ознайомитись 
із різними видами спорту, як на вули-
ці, у Центральному парку культури та 
відпочинку ім. Б. Хмельницького, так 
і у приміщенні спортивного комплек-
су „Динамо“ (вул. Вітовського, 53), де 
більше  півсотні  різних  спортивних 
федерацій, клубів та дитячоюнацьких 
шкіл матимуть нагоду продемонстру-
вати видовищні майстеркласи з тих 
видів спорту, які у них культивують.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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Р А Д О Н А Я І

К Р А А З А К

Кросворд
Горизонтально:
7. Угода між урядом будьякої держави й Папою рим-
ським, що визначає становище католицької церкви у 
цій державі. 8. Популярна книжка, яка потрапила до 
списку тих, які найбільше продаються. 10. Кліше, пе-
чатка, за допомогою яких можна багаторазово відтво-
рювати власноручний підпис. 12. Закрите приміщення 
для птахів із стінками з металевих або дерев’яних прутів. 
13. Підземна споруда, що має два виходи на поверхню, 
яку використовують для транспорту, пішоходів, про-
кладання комунікацій. 14. Український письменник і 
композитор, автор опери „Катерина“. 18. Слово, близьке 
за значенням до іншого, але відмінне від нього звуковою 
формою. 20. Висота бічної грані правильної піраміди. 
22. Великий морський ластоногий ссавець, розповсю-
джений на узбережжі Північного Льодовитого океану. 
23. Найяскравіша зірка сузір’я Діви. 24. Рослина роди-
ни зонтичних з пахучим насінням, яке застосовують у 
медицині та кулінарії. 25. Французький поетдемократ 
ХІХ ст. 26. Самохідна підводна вибухова зброя. 29. При-
краса у формі стилізованих листків на капітелях анти-
чних колон корінфського ордера. 31. Держава напів
анклав на півдні Франції на березі Середземного моря. 
33. Проміжок часу тривалістю десять днів. 35. Найдовша 
ріка в США. 38. Звукова доріжка, фонограма. 39. Мис-
тецтво підготовки і ведення війни та великих воєнних 
операцій. 

Вертикально: 
1. Сукупність предметів чи явищ, що становлять єдине 
ціле. 2. Ансамбль з восьми виконавців. 3. Висока башта, 
що має потужне джерело світла, яке вказує шлях кораб
лям. 4. Музичний стиль, що виник на Ямайці, яскравим 
представником якого був Боб Марлі. 5. Переконливий 
доказ, розумне пояснення, рація, доцільність. 6. Дру-
жина Одіссея і мати Телемаха. 9. Позбавлення спорт
смена права брати участь у спортивних змаганнях за 
грубе порушення правил змагань або спортивної етики. 
10. Спеціальність, професія. 11. Терористична органі-
зація басків у Іспанії. 14. Газова оболонка планети, що 
утримується навколо неї гравітацією. 15. Мінеральне 

утворення, що звисає зі стелі печери у вигляді бурульки. 
16. Державакнязівство у Піренеях. 17. Постановник 
кінофільму, вистави, циркового спектаклю. 19. Місто, 
районний центр Чернігівської області. 21. Нагорода 
Американської академії кіномистецтва. 25. Службова 
особа, яка на шкоду інтересам громадян, дотримуєть-
ся формальностей у справах. 27. Член академії наук. 
28. Найбільша прісноводна безлуска риба в Україні. 
30. Угорський поет початку ХХ ст. 32. Попереднє оголо-
шення про наступну виставу, концерт, фільм, лекцію. 
34. Найманий вбивця. 36. Гнучка паличка з ремінною 
петлею, яку застосовують під час верхової їзди. 37. Ав-
томобільні акумулятори з Дніпропетровська, мрія ав-
томобілістів. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 24

J J J
Справжній китаєць повинен у своєму житті 
зробити три речі: кеди, джинси і іРhоnе.

J J J
Купідон, у якого закінчились стріли, кинув 
у закоханих ножем.

J J J
Приходжу додому, а там стільки роботи: 
диван нележаний, телевізор недивлений, 
інтернет несиджений.

J J J
— Ти знаєш англійську?
— Так, знаю.
— Тоді скажи, що означає слово Nothing?
— „Нічого“.
— Не може бути! Щось воно повинно б 
означати!

J J J
До спортзалу по понеділках не ходжу. Цього 
дня багато хто починає нове життя, тому 
я приходжу у вівторок — нове життя у них 
закінчилося і в залі порожньо.

J J J
Лікар.
— Найкраще лікарство від усіх хвороб — 
гроші!
Пацієнт.
— Випишіть рецепт.

J J J
Син намалював портрет батька і показує 
йому.
— Синку, а чому в мене волосся жовтого 
кольору?
— Та я не знайшов лисої фарби!
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до уваги студентів

Дослідження тривають
Прийом робіт на конкурс досліджень україн-

ського визвольного руху для студентів укра-
їнських вишів продовжили до 17 жовтня.

Молодим науковцям пропонують дослідити повстан-
ський рух на Наддніпрянщині у 1920х рр., селянський 
опір колективізації, ідеологію та програми україн-
ського націоналізму в 1920–1950х рр., чільних по-
статей ОУН та УПА того періоду, а також повсякденне 
життя підпільників та повстанців.
Учасниками  можуть  стати  студенти  україн-

ських  вишів.  Для  участі  потрібно  подати  заявку 
(заповнити  онлайн),  а  також  надіслати  на  адресу 
konkurs@cdvr.org.ua конкурсну роботу у вигляді науко-

вої статті (згідно з вимогами), власне фото у форматі 
jpeg, ілюстрації до роботи у форматі jpeg, якщо такі є, 
та підписи до ілюстрацій у форматі Word.
На  конкурс  можна  подавати  наукові  роботи 

з  таких напрямів:  повстанський  рух  на Наддні-
прянщині у 1920х рр.; селянський опір колекти-
візації; ідеологія та програми українського націо
налізму в 1920–1950х рр.; чільні постаті ОУН та 
УПА в 1920–1950х рр.; діяльність окремих струк-
турних одиниць ОУН і УПА в певний період; по-
всякденне  життя  підпільників  та  повстанців 
у 1920–1950х рр.
Докладніше про умови конкурсу читайте на сайті 

Центру досліджень визвольного руху.

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний академічний театр 
опери та балету ім. С. Крушельницької
24 вересня — „Жізель“ (балет). 18.00.
25 вересня — „Севільський цирульник“ (опера). 18.00.
26 вересня — „Корсар“ (балет). 18.00.
27 вересня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, „Аїда“ (опера). 18.00.
30 вересня — „Перевтілення“ (одноактний балет). 18.00.

Національний академічний український  
драматичний театр ім. М. Заньковецької
23 вересня — „Останній гречкосій“. 18.00.
24 вересня — „Ярославна — королева Франції“. 18.00.
25, 30 вересня — „Безодня“ (прем’єра). 18.00.
26, 27 вересня — „Циліндр“. 18.00.
29 вересня — „Знак у вікні“. 18.00.

Камерна сцена
29 вересня — „Варшавська мелодія“. 15.00.
30 вересня — „Три любові“. 17.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
25 вересня — „ Ma-Na Hat-Ta (Небесна земля)“. 19.00.
26, 27 вересня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Львівський академічний театр „Воскресіння“
25 вересня — „Він, вона, вікно, покійник“. 19.00.
26, 27 вересня — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.

Перший український театр для дітей та юнацтва
24 вересня — „Зерносховище“. 18.00.
25 вересня — „Beautiful Карпати“. 11.00.
27 вересня — „Одкровення Іванки“. 18.00.
29 вересня — „Русалонька“. 12.00, „Оскар…“. 16.00.
30 вересня — „Чарівник Смарагдового міста“. 12.00.

Фестиваль театру і перформансу !все інакше?
26 вересня — „Квартира №22“ (м. Херсон). 17.00;  „Де|Синхронізація“ (м. Київ). 18.30; 

„Світ попелу“ (м. Харків). 19.30;  „Квиток в один кінець“ (м. Київ). 21.00.
27 вересня — „Розрита могила“ (м. Чернівці). 16.00;  

„Панакея“ („Театр Новеґо“ (Польща)). 17.00.

не проґав можливість!

Молодь  
змінить Україну

Благодійний фонд Богдана Гаврили-
шина оголошує набір на програму 

„Молодь змінить Україну-2016“.

Прийом аплікаційних форм тривати-
ме до 31 жовтня. Навчальні візити ко-
мандиапліканти повинні  планувати 
з лютого до червня 2016 року. Розгляд 
документів та співбесіди з командами 
відбудуться у листопаді цього року. Ого-
лошення результатів — грудень. Для 
участі потрібно: сформувати команду 
з 6–7 осіб (вік 20–35 років), представни-
ків різних спеціальностей, зокрема полі-
толога, юриста, економіста, соціо лога 
чи культурного антрополога, які вільно 
розмовляють англійською мовою і про-
живають в Україні на час подання заявки 
та  проживатимуть  упродовж  2х  на-
ступних років після участі у програмі; 
обрати одну з шести країн дослідження, 
підготувати проект її комплекс ного ви-
вчення, до того ж кожен учасник групи 
обирає окрему сферу дослідження; об-
ґрунтувати доцільність вивчення обра-
них сфер та запропонувати способи за-
стосування набутого досвіду для транс
формації України; подати аплікаційну 
заявку, резюме та мотиваційного листа 
від кожного учасника групи на адресу 
info@bhfoundation.com.ua. В темі листа 
обов’язково  зазначайте  „Application 
2016“. Більше про програму та умови 
участі тут: http://goo.gl/MvfCoS.
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19 вересня 2015 року обірвалося життя непересіч-
ної людини та фахівця з великої літери

Інни Олегівни Шишкіної.

Незмінний завідувач докторантури і аспірантури з 
1982 року, Інна Олегівна була вимогливим і спра-
ведливим керівником, мудрим порадником та на-
ставником.
Колективи Науководослідної частини та від-

ділу докторантури та аспірантури Національного 
університету „Львівська політехніка“ глибоко сумують з приводу 
передчасної втрати.

Життя прожито, але як достойно…
Ти, як завжди, крокуючи вперед,
пішла у вічність гордою ходою,
пізнавши істини прихований секрет…

Дирекція Інституту енергетики 
та систем керування і колектив 
кафедри  електроприводу  та 
комп’ютеризованих електро-
механічних систем Національ-
ного університету „Львівська 
політехніка“  висловлюють 
щирі співчуття кандидату тех-
нічних наук, доценту Володи-
миру Богдановичу Цяпі з при-
воду тяжкої утрати — смерті

батька.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілейні 
та інші статті на замов лення — 50% від 
тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного блоку  
на замовлення

Незалежно від місця розміщення і розміру:
• реалізація ідеї замовника з викорис тан-
ням матеріалів замов ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку 
матеріалів редак цією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакці-
єю до виготовлення кінцевого зразка — 
350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох публі-
кацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами —  
10 днів до виходу газети.

Адреса редакції:  
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103. 

Телефон (032) 258-21-33.  
E-mail: info@polynet.lviv.ua

передплата-2015

Пропонуємо передплатити  
освітній студентський тижневик 

„Аудиторія“ на 2015 рік  
через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 

35004
Вартість передплати:

1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.

6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
посвідчення про інвалідність №091947 серія 
ААБ, видане УПСЗН Трускавецької міської ради 
26.08.2014 р. на ім’я Бурлаки Андрія Олеговича;
студентський квиток №ВК9334042, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Коваліва Василя Ігоровича;
студентський квиток №09603057, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Мацюка Юрія Володимировича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мелена Андрія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ташак Марти Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Чопка Сергія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гнатовської Катерини Ігорівни;
студентський квиток №08927130, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Антонюк Юлії Антонівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гнатюк Орисі Ігорівни.

Пам’яті друга
Сумно, дуже сумно. Бо 21 вересня на світанку відій-
шов у вічність професор філософії Ігор Степанович 
Захара — мій добрий друг ще з молодих літ. Уже ні-
коли більше ми не поїдемо в Карпати, не будемо 
йти босоніж розбитими тухлянськими дорогами під 
час несамовитої зливи, не заночуємо з нашим чудо-
вим товариством на сіні в Євки (бо і Євки вже певно 
нема), не сидітимемо коло ватри у нашому таборі 
„Під зорями“, не вип’ємо кави у товаристві спільних 

друзів, не поміркуємо над сенсом життя, не обміняємося думками про 
нові книжки.
Дорогий друже! Хай прийме Тебе Господь у Царстві Своїм, а в цьому 

житті Тебе не забудуть ніколи, бо тут Ти залишив не тільки свої філософ-
ські праці, а й незабутні спогади і тепло свого серця. Спочивай з Богом!

Ярослава Величко
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 153321

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри менеджменту 
персоналу та адміністрування Ін-
ституту економіки і менеджменту 
Національного університету „Львівська політехні-
ка“ щиро вітає з ювілеєм свою колегу

Надію Петрівну  
ЛЮБОМУДРОВУ.

Любимо, поважаємо, цінуємо Надію Петрівну за щи-
рість, патріотизм, педагогічну майстерність, високий 
організаторський хист, чуття єдиної родини, мотива-
ційну енергію, творчий імпульс, сонцесяйну усмішку.

Неси між люди свою чисту правду ясно і спокійно,
Крокуй своєю дорогою легко і натхненно,
Усміхайся серцем і душею,
Удачі, щастя і радості Тобі і Твоїй сім’ї.

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з ювілеєм проректо-
ра з науковопедагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків

Юрія Михайловича  
РАШКЕВИЧА.

Ювілей — це не просто свято, 
це здобутки всіх років у житті. 
То ж нехай буде їх ще багато, 
щоб здійснилися задуми всі. 
Щастя хай щомиті сприяє 
мати успіх, достаток й добро. 
Серце радість й любов зігріває, 
друзі й рідні дарують тепло.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Вітаємо з ювілеєм!
Рада Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки 
сердечно вітає з ювілеєм доцента кафедри менедж-
менту персоналу та адміністрування, дивовижну 
Жінку, талановитого Педагога, багаторічну Просві-
тянку, Людину щедрого серця Надію Любомудрову. 
Слова „інновація“ і „креативність“ для нашої Наді 

є не просто термінами, вони є змістом її діяльності. 
Бо все, що вона робить: читає лекції для студентів, 
організовує цікаві культурологічні вечори і поїзд-
ки, опікується дітьми героїв Небесної Сотні і бій-
ців, які загинули в новітній російськоукраїнській 
війні, чи допомагає нашим воїнам у львівському 
шпиталі, відзначається силою її розуму, красою 
душі, творчою енергією і неординарністю.
Чарівна, успішна, щаслива мама і віддана дружи-

на, вона не може не викликати подиву і захоплення 
в усіх, хто її знає.
Бажаємо Надії Любомудровій доброго здоров’я, 

нових творчих успіхів, родинного щастя на многії 
многії літа.

Вітаємо нового  
доктора наук — Ірину Фаріон!

Рада Товариства „Просві-
та“ Національного універ-
ситету „Львівська політех-
ніка“ і редакція тижневика 
„Аудиторія“ щиро вітають 
доцента кафедри україн-
ської мови, активну про-
світянку, авторку багатьох 
мовознавчих  та  просвіт-
ницьких  книг,  глибоких 
публікацій в університет-

ській газеті та інших виданнях, проекту „Від книги 
до мети“, лауреата премій імені Олекси Гірника та 
імені Дмитра Нитченка, народного депутата сьо-
мого скликання, безкомпромісного політика Ірину 
Фаріон із новим великим досягненням — успішним 
захистом докторської дисертації!
Бажаємо Ірині Дмитрівні ще багато років плід-

ної наукової та просвітницької праці, нових про-
ектів та ініціатив, спрямованих на розвиток освіти 
та виховання молоді, незгасної наснаги задля по-
будови справжньої, вільної, незалежної, соборної, 
багатої і квітучої Української держави!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87



