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Які книжки Вас цікавлять?
Мар’яна Вівчар, спеціаліст другого року навчання Інституту 
архітектури:

„Зараз читаю для своєї дитини“
Зазвичай читаю художню літературу, наприклад, люблю Дена 
Брауна. Зараз, однак, практично не маю можливості, бо в де-
кретній відпустці, та ще й працюю. Як мама читаю статті, ви-
тяги з книжок про дітей. Також читаю для своєї дитини, хоч 
вона ще дуже маленька: це дуже важливо, бо розвиває мов-

лення, мислення, пам’ять.

Леонід Сніцарук, член Ради товариства „Просвіта“ Львівської 
політехніки:

„Українська книжка розвивається, але 
бракує державної підтримки“
Хотів би „Енциклопецію Львова“ й інші енциклопеції. Колега 
з Харкова рекомендував всесвітню історію Герберта Велса, 
який, виявляється, був не тільки фантастом: російською це ви-
дання є, було б добре, якби було й українською. Купив би щось 
з найсвіжіших книжок Романа Іваничука, Марії Матіос. Тішить, що українська 
книжка вийшла на міжнародні форуми, як у Франкурті-на-Майні. Скажімо, 
ілюстрована „Снігова королева“ А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ — нею захоплюєть-
ся весь світ! Щодо професійної літератури в галузі радіотехніки — її мало. У 
Політехніці, треба сказати, заохочують авторів, зокрема через конкурс кращих 
підручників, монографій і навчальних посібників. Але на рівні держави, на 
жаль, немає належної підтримки.

Наталія Поляк, студентка третього курсу Інституту 
економіки і менеджменту:

„Українського читаю мало“
Нашу домашню бібліотеку зібрали бабуся і дідусь, також мій 
тато. Я наразі додала лише кілька книжок. Читаю, коли є час, 
в основному влітку. Люблю пригодницькі романи. Зараз — 
„Шантарам“ Грегорі Робертса. Українську літературу читаю 
мало, нічого не можу сказати про неї.

Усі ми маємо певні читацькі пріо- 
ритети: хтось любить пригод-
ницьку чи історичну літературу, 
а хтось — любовні романи; 
комусь до смаку класика, а 
іншим — постмодерне письмо; 
хтось охоче читає науково-попу-
лярні тексти, хтось надихається 
біографіями знаменитостей, а 
інші не можуть дня прожити без 
поезії. Хоча всі ці „класифіка-
ції“ досить умовні: книжка або 
добра, або ні; або „твоя“, або „не 
йде— та й годі“.

Наші літературні смаки змінюють-
ся — з віком, досвідом, появою у 
житті нових зацікавлень і нових 
людей (скажімо, дітей). Вплива-
ють і мови, які ми знаємо та яки-
ми можемо читати, й технології, 
які роблять читання фактично 
всюдиможливим. Інколи ж ми 
піддаємося книжковому мейн-
стріму: „Ти не читав „Мого життя 
та роботи“ Генрі Форда?“ або „О, 
новий Жадан — „Тамплієри“!“… 
І як тут не прочитати Форда й 
нового Жадана?..

У час навчання левову частку на 
себе, закономірно, перебирає 
спеціалізована література. Деякі 
з наших опитаних студентів ка-
жуть, що не мають часу на худож-
ню літературу, окрім хіба що літ-
ніх канікул. Загалом Україна, як 
засвідчують дослідження остан-
ніх років, не належить до країн, 
де читають найбільше; українці 
дедалі менше часу витрачають 
на книжки, надаючи перевагу 
альтернативам — інтернету, ТБ, 
відпочинку з друзями. Бібліофі-
лами у нас зазвичай є молодь (20 
– 29 років) і старші люди (50 – 59 
років). Читають більше українці 
з вищою освітою, а також жителі 
великих міст.

За даними останніх досліджень, 
найбільше книжку люблять аме-
риканці (на одну особу в серед-
ньому припадає 11 прочитаних за 
рік видань, тоді, як в Україні — 
4,3). У Європі книголюби найчас-
тіше живуть у Великій Британії, 
Швеції, Фінляндії, Чехії, Франції, 
Угорщині. Багато часу за читан-
ням проводять також жителі 
Індії, Таїланду та Китаю.

Соломія Харамбура, директор Музею історії Львівської 
політехніки:

„Бракує підліткових, мотивуючих 
українських книжок“
Я читаю багато різного: мотивуючу, дитячо-підліткову, істо-
ричну й мистецьку літературу. З останнього — сподобались 
атмосферні спогади Ільми Ракузи „Море моря“, із задоволен-
ням прочитала серію про Енн. З мотивуючих — „Бог ніколи не 
моргає“, „Будь дивом…“. Але в їхній основі — американський досвід 1980-х й до 
сучасності, хочеться чогось такого, що було б базоване на українських реаліях. 
У цьому контексті непогана, наприклад, повість Оксани Драчковської „Нянь-
ка-ненька. З щоденника заробітчанки“. Загалом, як на мене, українська книжка 
потужно розвивається, особливо щодо дизайну, оформлення. З’явилося багато 
перекладів зі скандинавських мов, де є чимало підліткових книжок, яких у нас 
не вистачає. Також бракує перекладів професійної літератури з психології, 
педагогіки й належно оформлених історичних книжок.

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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добрий старт

Нова лабораторія від Sigma Software
Недавно у Львівській політехніці відкрили навчальну лабораторію 

гнучких методологій розробки програмного забезпечення, яку 
обладнала компанія Sigma Software. Цікаво, що лабораторія розміще-
на у новому, 29-му навчальному корпусі університету — щойно відре-
монтованій будівлі на вулиці Коновальця, 4.

На урочисте відкриття лабора-
торії прийшли представники адмі-
ністрації Політехніки й Інституту 
комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій, викладачі кафедри 
програмного забезпечення (ПЗ) 
та студенти різних курсів і, звісно, 
представники Sigma Software. Ком-
панія інвестувала у клас близько 
23,5 тис. $: тут є 11 ноутбуків, муль-
тимедійний проектор, екран, мар-
керна дошка, кондиціонер, нові ме-
блі, зроблено ремонт. У лабораторії 
студенти займатимуться і за програ-

мою вишу, і додатково набуватимуть 
практичних навичок із розробки 
ПЗ за новітніми методологіями за 
участю представників компанії. У 
цій комфортній атмосфері їм мало б 
добре працюватись:

— Думаю, в такій аудиторії 
справді буде приємно навчатись, 
ви захочете залишатися тут після 
занять і робити навіть більше, ніж 
вимагає навчальний план. Упевне-
ний, що компанія пропонуватиме 
цікаві можливості для самовдоско-
налення і професійного розвитку, 

— звернувся до майбутніх програ-
містів Віталій Яковина, завідувач 
кафедри ПЗ.

Проректор університету, у мину-
лому завідувач цієї кафедри, Дмитро 
Федасюк зауважує: Політехніка у 
підготовці ІТ-фахівців — серед ви-
шів-лідерів в Україні. Це можливо 
саме завдяки співпраці з компанія-
ми, що дозволяє забезпечити добру 
навчальну базу. Така кооперація, на 
думку директора ІКНІ Миколи Ме-
диковського, дозволяє в нинішніх 
малосприятливих українських реалі-
ях розвивати ІТ-освіту, а студентам 
дає шанс на „добрий старт у кар’єру“. 
Останні з цим, мабуть, погодяться. 
Четвертокурсник Ігор Хомич каже:

знай наших!

Вже відомі імена львівських політехніків — переможців конкурсу на здобуття гранту для 
молодих учених університету

Гранти університету — молодим ученим
Переможцями конкурсу є п’ятеро 

молодих учених. Це двоє науковців 
ІХХТ: Ірина Костів, асистент кафедри 
хімічної інженерії, й Роман Небесний, 
докторант кафедри технології орга-

нічних продуктів, а також асистент 
кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування Віталій Корендій 
(ІММТ), доцент кафедри теплогазопо-
стачання і вентиляції Степан Шаповал 

(ІБІД) й асистент кафедри картографії 
та геопросторового моделювання Во-
лодимир Нікулішин (ІГДГ).

Кожен переможець конкурсу от-
римає грант 20 тис. грн.

конференції

Досвідом діляться 
фахівці
З початком навчального року науковці Політехніки 

активізували свої творчі контакти з українськими 
і зарубіжними колегами, зустрічаючись на конферен-
ціях. Такі зустрічі вже відбулися на кафедрі хімічної 
технології силікатів ІХХТ і в Інституті комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій.

Сучасні тенденції 
розвитку і виробництва 
силікатних матеріалів

Кафедра хімічної технології 
силікатів 5 – 8 вересня провела 
ІІІ науково-технічну конферен-

цію „Сучасні тенденції розвитку і 
виробництва силікатних матеріа- 
лів“, в якій взяли участь науковці 
зі Львова, Тернополя, Києва, Жи-
томира, Харкова, Дніпра, Львова, 
представники закордонної школи 
з Молдови і Польщі, виробнич-

ники з Лисичанська, Житомира 
й Ізюма.

Основну увагу під час дискусій 
науковців і практиків було звер-
нено на удосконалення і ширше 
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На Форумі видавців — про те, що 
цікавить усіх
„Вона [освіта] цікавить нас особливо гостро частково тому, що 

саме освіта має привести нас до майбутнього, яке ми не може-
мо уявити“, — міркує Кен Робінсон, книжку якого про революцію 
у сучасній школі презентуватимуть на 23-му Форумі видавців. Про 
те, що і як варто змінити в системі української середньої та вищої 
освіти, в рамках Форуму говоритимуть під час низки дискусій і 
презентацій.

Експерти про освіту
Тематичний форум „Освіта“ іні-

ціює обговорення концептів май-
бутньої української освіти за учас-
тю представників органів влади, 
громадськості, експертної й осві-
тянської спільнот. Участь у зустрі-
чах безплатна, але слід зареєстру-
ватися. Заходи відбуватимуться у 
конференц-залі компанії SoftServe 
на вулиці Садовій, 2а і в Універсаль-
ній науковій бібліотеці на проспекті 
Шевченка, 13 (УНБ).

Центральна дискусія — на тему 
„Українська освіта 2030 — якою вона 
має бути“: 15 вересня о 13.00 Лілія 
Гриневич (МОН), Ярослав Любінець 
(SoftServe), Ярослав Притула (УКУ), 
Ірина Соловей (Garage Gang) й інші 
обговорять пріоритети реформуван-
ня в освіті; буде онлайн-звернення 
К. Робінсона і презентація його 
книжки „Школа майбутнього“. 17 
вересня в УНБ про виклики для ви-
щої освіти й образ університету мір-
куватимуть Єгор Стадний (CEDOS), 
Оксана Дащаківська (Фонд „Відро-
дження“), Зеновій Верес (SoftServe і 
Львівська політехніка), а про те, „як 
примножувати культурний капітал 
суспільства?“ — письменниці, ви-
давці Мар’яна Савка, Оксана Форо-
стина й ін.

Не оминуть увагою й середню 
освіту: 15 вересня йтиметься про ін-
новації у школі, успішні історії змін, 
стандарт нової школи.

Ще кілька подій
15 вересня (четвер)

 • Презентація книги мовознавця 
Пилипа Селігея „Світло і тіні науко-
вого стилю“, 11.30, ЛНУ ім. І. Фран-
ка (Університетська, 1, ауд. 311).

16 вересня (п’ятниця)
 • Презентація книги Джо-

на Т. Ґатто „Прихована історія 

американської освіти“. 11:00, 
SoftServe (Садова, 2а). За участю 
Лілії Гриневич, Олексія Молча-
новського, ін.

 • Поза межами канону: наукові 
видання „Смолоскипа“. 12:00, Па-
лац Потоцьких (Коперника, 15). 
За участю Віри Агеєвої, Миколи й 
Данила Ільницьких, ін.

 • Дискусія „Мультимедійні ін-
терактиви для нав-
чання — бути чи не 
бути планшетам у 
школі? Що показав 
педагогічний екс-
перимент „Smart 
Kids“?“. 15:30, конфе-
ренц-зала SoftServe 
(Садова, 2а). 

 • Лекція „Наукові 
Комунікації“. 17:00, 
Перша Львівська 
медіатека (Муляр-
ська, 2а). Лекції про 
популяризацію нау-
ки.

17 вересня (субота)
 • Лекція „Лженаука/Плагіат“. 

16:00, Медіатека (Мулярська, 2а). 
Про боротьбу з лженаукою, пла-
гіатом, їхній генезис і розвиток.

 • Круглий стіл „Історія науки 
та освіти: дослідницькі контек-
сти“. 18:00, Наукова бібліотека 
ЛНУ І. Франка (Драгоманова, 5). 
Презентація видань з історії осві-
ти у Львові та українського пере-
кладу книжки Ренса Бода „Забу-
ті науки. Історія гуманітарних 
наук“. Серед учасників — Поліна 
Вербицька й Іван Хома з Політех-
ніки.

 • Презентація книг Асі Казан-
цевої „Хто б міг подумати! Як мо-
зок змушує нас робити дурниці“ 
та „В інтернеті хтось помиляєть-
ся! Наукові дослідження диску-
сійних питань“. 18:00, Медіатека 
(Мулярська, 2а).

18 вересня (неділя)
 • Лекція „Межі наукового світу“. 

16:00, Медіатека (Мулярська, 2а).

На поличку
 • Кен Робінсон, Лу Ароніка, 

„Школа майбутнього“. Популяр-
ний британський спікер TEDx кри-
тикує сучасну систему освіти за 
сконцентрованість виключно на 
академічних здібностях та ігно-
рування як непрактичної, непри-
буткової мистецької складової, 
наприклад, малювання чи танців. 
Він — за революцію в освіті, а саме 
перехід від „індустріальної моделі 
освіти“, сфокусованій на грамотно-

сті та запитах ринку, 
стандартизації нав-
чання та „узагаль-
ненні“ людей (таких 
різних!), до персо-
налізованої системи, 
адже „розцвітання не 
є механічним, а орга-
нічним процесом“. 
Йдеться про форму-
вання відповідних 
для дитини умов 
навчання (вдома, за 
індивідуальним пла-
ном — чому б ні?), 
поєднання сучасних 
технологій із талан-

тами вчителя. Це, певен експерт, 
дозволить розкрити її здібності 
(що, як і природні, часто сховані 
глибоко), виховувати її цілісність, 
розвивати креативність і сміливу 
інноваційність, яку в процесі до-
рослішання і навчання більшість  із 
нас, на жаль, втрачає.

 • Джон Тейлор Ґатто, „Вчи-
тель 2.0“, „Прихована програма 
обов’язкової шкільної освіти. 
Отуплення“, „Зброя масового 
навчання“, „Прихована історія 
американської освіти“. У „Прихо-
ваній історії…“ автор розповідає 
про систему шкільного навчання у 
США від заснування до сьогодення, 
аналізує вади сучасного шкільного 
навчання.

 • Ренс Бод, „Забуті науки. Історія 
гуманітарних наук“. У час комп’ю-
терних технологій, вражаючих на-
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коротко

Політехніка — 7-ма в рейтингу 
прозорості університетів 2016. 
Першою стала Києво-Могилянська 
академія, далі — КПІ, Національ-
ний університет біоресурсів і 
природокористування, При-
карпатський НУ ім. В. Стефани-
ка, Уманський педуніверситет 
ім. П. Тичини. Рейтинг від CEDOS 
охопив 186 вишів і оцінює рівень 
інформаційної політики вишів, 
зокрема через офіційні сайти.

У Києві відбувся II Всеукраїн-
ський з’їзд працівників вищих 
начальних закладів України 
державної форми власності. У 
його роботі взяли участь профе-
сори — ректор Львівської полі-
техніки Юрій Бобало і завідувач 
кафедри адміністративного та 
фінансового менеджменту (ІАПО) 
Назар Подольчак, яких на цей фо-
рум делегували члени Вченої ради 
вишу на позачерговому засіданні.

Проект Умов вступу 2017 року 
готовий. Серед пропозицій МОН 
зокрема такі: відновити „підтя-
гуватиння“ списків абітурієнтів 
для технічних і фундаментальних 
спеціальностей, щоб повністю 
забезпечити держзамовлення 
за стратегічними для економіки 
напрямами підготовки; розробити 
чіткий механізм зарахування піль-
говиків; відкоригувати систему 
адресного держзамовлення. Тепер 
із проектом працюватиме робоча 
група, за участю представників 
спілки ректорів вишів.

Обговорюємо Положення про На-
цраду з питань розвитку науки 
і технологій. Проект документа є 
на сайті МОН. Нацрада мала б за-
безпечувати ефективну взаємодію 
органів виконавчої влади, науко-
вої спільноти і реального сектора 
економіки у ході формування й 
реалізації державної політики у 
сфері наукової і науково-техніч-
ної діяльності.

Україна — 11-та в рейтингу країн 
з найкращими програмістами. 
Список, опубліковано на HR-сайті 
HackerRank. Очолює перелік Ки-
тай, далі — Росія, Польща, Швейца-
рія та Угорщина. За рівнем обі-
знаності в математиці українські 
програмісти — у топ-5, за знанням 
IT-безпеки — перші.

За матеріалами інформагенцій, МОН

m Закінчення. Початок на 3 с.

укових відкриттів у царині фізики, 
астрономії, біології гуманітарис-
тика відійшла на другий план. Чи 
це справедливо? Дослідник з Ам-
стердамського університету огля-
дає історію наук про мови, музику, 
мистецтво, літературу з моменту 
зародження (бл. 600 року до н.е.) і 
до початку XXI ст.

 • Ася Казанцева, „Хто б міг поду-
мати! Як мозок змушує нас робити 
дурниці“. Опираючись на результа-
ти досліджень престижних універ-
ситетів, звіти ВООЗ й ООН, авторка 
— науковий журналіст — пише про 
особливості й „пастки“ роботи на-
шого мозку.

Підготувала Ірина ШУТКА

— Сподіваюся, що тут за потре-
би тобі допоможуть, можна буде 
вдосталь працювати над якимось 
завданням чи проектом, ознайом-
люватись із новими технологіями. 
Для студентів тісний зв’язок бізнесу 
та університету дуже важливий, бо 
їхня найбільша проблема — пошук 
роботи. А така-ось співпраця дає 
можливість знайти робоче місце — 
не тільки після закінчення, а то й ще 
під час навчання.

У компанії Sigma Software ро-
зуміють роль синергії між вищою 
школою й ІТ-бізнесом, тому інвес-
тують у підготовку фахівців: клас у 
Політехніці — шостий, такі вже є в 
університетах Харкова й Одеси. Як 
зазначив на відкритті лабораторії 
Михайло Антонович, керівник Sigma 
Software University, майбутні ІТівці 
нині мають свободу і розкіш отри-
мувати все найкраще від двох світів 
— освіти й бізнесу, важливо тільки 
хотіти й вірити у себе.

Відкриття лабораторії у Політех-
ніці — результат попередньої співп-

раці університету (кафедри ПЗ) із 
Sigma Software. У травні 2015-го між 
сторонами було підписано угоду про 
співпрацю в рамках Tempus-проекту 
NEFESIE „Національна освітня інф-
раструктура удосконалення іннова-
ційної та підприємницької діяльно-
сті ІТ-студентів“, серед учасників 
якого Львівська політехніка і швед-
ська компанія Sigma Technology, що 
є членом групи компаній Sigma — 
глобального гравця ІТ-галузі. Про-
ект передбачає побудову стабільних 
зв’язків між освітою, наукою і ком-
паніями. Зокрема вдосконалюються 
освітні програми, студенти набува-
ють практичних вмінь за участю фа-
хівців компанії, а також долучаються 
до роботи над реальними проектами 
тощо. За півтора року співпраці сту-
денти-політехніки мали можливість 
пройти навчальні курси, практику, 
стажування у компанії, а декілька з 
них стали співробітниками її Львів-
ського офісу. Загалом в Україні 
Sigma працює вже 10 років, місцева 
команда налічує 450 фахівців.

Ірина ШУТКА

добрий старт

Нова лабораторія від 
Sigma Software

| С
ві

тл
ин

а 
Ір

ин
и 

Ш
ут

ки



ч. 25 [2945]
15 —  21 вересня 20166 СТУДІЇ

використання енергоощадних та 
ресурсозберігаючих технологій у 
виробництві силікатних матеріалів; 
сучасний рівень теплових агрега-
тів і обладнання для виробництва 
скла, кераміки та в’яжучих матеріа-
лів; шляхи розширення сировинної 
бази та підвищення ефективності 
керамічних виробництв. Великий 
інтерес викликали й доповіді про 
нові дослідження в технології скла 
та матеріалів на його основі, хімічну 
технологію малоенерговмісних в’я-
жучих та хімію і технологію функціо-                                 
нальних покрить та композиційні 
силікатні матеріали.

— Наші колеги представили ці-
каві дослідження стосовно нових 
напрямів використання вапна у 
будівництві, розвитку малоенер-
говмісних цементів, створення ра-
діопрозорих матеріалів, показали 
перспективи розвитку виробництва 
дрібноштучних стінових виробів 
для житлового будівництва, роз-
повіли про багато інших важливих 
для промисловості і будівництва 
проблем, — говорить завідувач ка-
федри хімічної технології силікатів 
Львівської політехніки професор 
Ярослав Вахула. — Тобто, ми мали 
змогу поділитися не лише своїми 
досягненнями, а й довідатися про 
успіхи наших колег з Інституту 
будівництва та інженерії довкілля 
нашого університету, зокрема ка-
федри будівельного виробництва, 
порівняти наші наукові розробки з 
вітчизняними і зарубіжними школа-
ми. Приємно, що поруч з відомими 
професорами у роботі конференції 
взяла участь й виступала з допо-
відями під час секційних засідань 
молодь — аспіранти, здобувачі і 
студенти Львівської політехніки, 
Державного вищого навчального 
закладу „Український державний 
хіміко-технологічний університет“ 
з Дніпра і Національного технічно-
го університету „Харківський полі-
технічний інститут“. Конференція 
ще раз засвідчила, що ми стаємо не 
лише свідками, а й активними учас-
никами нових відкриттів у науці і 
техніці, удосконалюючи силікатну, 
електротехнічну, електронну та 
інші галузі промисловості.

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології

Тематика ХІ Міжнародної нау-                    
ково-технічної конференції 
„Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології“ (CSIT 2016), яка 
проходила у Львівській політехніці 
6 – 10 вересня, об’єднала різні га-
лузі інформаційних технологій — 
великі дані, прикладну лінгвістику, 
математичне моделювання, бази 
даних, програмне забезпечення, 
дослідження його якості тощо. В її 
роботі взяли участь науковці й аспі-
ранти з Києва, Львова, Одеси, Хар-
кова, Миколаєва, Дніпра, з Польщі, 
Туреччини й Казахстану.

Окрім звичних доповідей на 
пленарному і секційних засідан-
нях, присвячених різним напрямам 
інформаційних технологій (моде-
люванню бази даних і бази знань, 
штучному інтелекту, інтернету, 
електронному навчанню тощо), 
учасники конференції мали мож-
ливість послухати й поспілкуватися 
онлайн з одним із доповідачів, який 
у ці дні був у відрядженні в Індії, а 
його співавтор — у Китаї.

— Традиційно публікацію ма-
теріалів конференції підтримують 
IEEEE Explore і Scopus, — говорить 
заступник директора ІКНІ Наталія 
Шаховська — Цього року вперше 
нам вдалося налагодити співпрацю 
з відомим видавництвом Springer. 
Воно безкоштовно випустило для 
нас дорогі публікації, які ми пре-
зентували на ворк-шопі. До речі, 

на ворк-шоп ми запросили пред-
ставників ІТ-компаній, Агенції з 
підтримки та розвитку міжнарод-
них грантів („Горизонт-2020“), ви-
кладачів і професорів Політехніки, 
гостей. Відбувся корисний обмін 
досвідом, вирішенням проблем. 
Ми шукали точки дотику для підго-
товки спільних грантів між різними 
виробниками й науковими устано-
вами. Хотіла б також відзначити як 
позитивний чинник — поступовий 
відхід від основних задач програму-
вання до потреб аналізу даних. Для 
України зараз дуже важливо перей-
ти від аутсорcингу-обслуговування 
інших компаній і фірм до аналітики 
й готувати власні аналітичні про-
дукти. Вважаю, що конференція 
пройшла успішно. На засіданні 
програмного комітету ми визна-
чили найкращі доповіді і запропо-
нували їх авторам розширити ці 
роботи і опублікувати в іноземних 
і вітчизняних журналах. 

Учасники отримали сертифі-
кати, а рецензенти — подяку. Ор-
ганізували конференцію МОН 
України, Інститут комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
Львівської політехніки, факультет 
комп’ютерних наук Харківського 
національного університету ра-
діоелектроніки й Технічний уні-
верситет м. Лодзь (Польща). Вона 
відбулася за підтримки IEEE MTT/
ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine 
Chapter.

Катерина ГРЕЧИН

конференції

Досвідом діляться фахівці
m Закінчення. Початок на 3 с.
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молодий науковець

Найбільша мрія — мати власну лабораторію
Коли говоримо про докторів наук, то зазвичай в уяві постає 

образ старшої поважної людини. Однак цей стереотип швид-
ко ламається, спілкуючись із молодими науковцями. Приклад 
цього — доцент кафедри „спеціалізовані комп’ютерні системи“ 
ІКТА, доктор технічних наук Галина Клим. Авторка понад 280 
наукових праць, близько 70 з яких індексовані наукометрич-
ними базами, лауреатка багатьох премій та переможниця 
грантів для молодих науковців. У 26 років захистила кан-
дидатську, у 34 — докторську. Свого часу на неї покладали 
великі надії як на перспективну бандуристку. Мріяла 
стати лікарем, однак життя повернуло трохи в іншому 
напрямку. І Галина Клим про це не шкодує.

Почалося з учителя
— У 10 класі до нашої школи у 

Бродах прийшов новий фізик, який 
відразу ж став директором. І тут в 
усіх почалися проблеми, знизилася 
успішність. У мене теж. Не могла 
зрозуміти, як усе можу, а фізика не 
вдається. Почала інтенсивно пра-
цювати над цим предметом. І досить 
швидко домоглася результату — в 
11 класі директор скерував мене на 
олімпіаду з фізики у Львівській по-
літехніці. А через три дні викликав 
до себе і повідомив: „Галю, ти отри-
мала такий результат, що з ним мо-
жеш вступати до Політехніки разом 
із випускниками підготовчих курсів“ 
(на той час до вишів ще не складали ЗНО, 
а були вступні іспити — ред.), — згадує 
Галина Клим.

Так вона стала студенткою Львів-
ської політехніки, факультету елек-
трофізики (спеціалізація „фізична 
і біомедична електроніка“). На по-
тоці було лише троє дівчат, у групі 
— одна. Вчилася на відмінно, мала 
найвищий рейтинг на потоці, отри-
мувала підвищену стипендію.

Симбіоз фізики і техніки
На 4 курсі Галина Клим поїхала 

до Харкова на олімпіаду зі спеціаль-
ності. Відтак почалася її маленька 
наукова кар’єра. 

— Я не шкодувала, що не стала 
медиком. Проаналізувала своє жит-
тя і зрозуміла, що все стається так, як 
і повинно бути. То мій шлях. Я зна-
йшла себе і працюю з матеріалами, 
які можуть застосовувати медики. 
Отож, нібито вийшло те, про що мрі-
яла, але зовсім по-іншому, — розду-
мує молода науковець.

Її першим провідником у науці 
став світлої пам’яті Андрій Матков-

ський. Мала бути його 
аспіранткою. Але піс-
ля смерті професора пішла працювати 
на Науково-виробниче підприємство 
„Карат“. Там підготувала кандидат-
ську і захистила її в ЛНУ ім. І. Франка. 
І повернулася у Політехніку, на но-
востворену кафедру „спеціалізовані 
комп’ютерні системи“.

— Як фізик-матеріалознавець я 
прийшла на комп’ютерну інжене-
рію. І фактично це дало мені мож-
ливість прокласти місток від фізики 
до комп’ютерної інженерії. 

Кандидатське дослідження Га-
лина Клим проводила на основі ке-
рамічних матеріалів для сенсорів 
вологості. У докторській дослідила 
наноструктуровані скло-керамічні 
середовища для оптотехніки та сен-
сорики. Як результат — запропону-
вала спеціалізовану комп’ютерну 
систему з різною кількістю багато-
функціональних сенсорів, які мож-
на використовувати, зокрема, для 
моніторингу стану довкілля, фото-
ніки. Зараз працює над проектом із 
розробки сенсорів для оборонної 
промисловості. Вивчає біосенсори, 
які можна застосовувати в медицині. 

— Моя фізика перейшла в техні-
ку, і це — тільки на користь, — за-
певняє Галина Клим.

Гранти, зорганізованість, 
праця зі студентами 

Активна наукова діяльність допо-
могла Галині Клим підготувати док-
торську за півтора року, фактично за 
половину часу, відведеного на нав-
чання у докторантурі. 

— Це був дуже насичений пе-
ріод, адже я готувала дослідження і 
як сумісник викладала. Додалося ще 
й закінчення навчального року. На 
захист прийшли мої студенти. Після 

цього на лабораторних звітах 
вони вже писали „доктор тех-
нічних наук“ (сміється).

— Як студенти сприйма-
ють те, що їхня молода ви-

кладачка — доктор?
— Це для них тро-

хи дивно. Але я пра-
цюю зі студентами 
нарівні, без бар’є-
ра „я — викладач, 
а ви — нижче“. Зі 
студентами треба 
вести діалог. Не 
лише ти їх вчиш, а 

й часто від них можна немало на-
вчитися. 

— Чи багато студентів перейма-
ють від Вас зацікавлення наукою?

— Останнім часом — так. Ось 
тепер, після літньої школи у Вро-
цлаві, деякі магістранти виявили 
таке бажання. А до того слухати 
про науку не хотіли. Зацікавлен-
ня проявляють і ті, хто якийсь час 
пропрацював за фахом. Добре, що є 
гранти, завдяки яким можна втілю-
вати свої наукові мрії. Сама багато 
користаю ними і на цьому наголо-
шую студентам. 

Галина Клим до участі у грантах 
долучилася ще з навчання в аспі-
рантурі — отримувала грант Прези-
дента України, двічі — гранти По-
літехніки для молодих науковців, а 
також стипендію Кабміну, премії 
Президента України й ЛОДА. А не-
щодавно здобула премію Верховної 
Ради для найталановитіших моло-
дих науковців.

Двічі була найкращим молодим 
науковцем ІКТА. Цьогоріч взяла 
участь у держбюджетному конкур-
сі для молодих науковців і отрима-
ла фінансування на наукові дослі-
дження. Користає нагодою стажу-
ватися за кордоном — побувала в 
Італії, Польщі, Іспанії, Німеччині, 
Франції. Називає себе науковим ту-
ристом, адже любить подорожі по-
єднувати з науковими зацікавлен-
нями. На її думку, українській нау-
ці найбільше бракує фінансування. 
Працювати постійно за кордоном 
не погоджується — дотримується 
думки, що де людина народилась, 
там і пригодилась. А найбільше мріє 
про власну лабораторію.

Ірина МАРТИН
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студентський пленер

Крок до співпраці
На тижневий пленер до львівських архітекторів завітали студенти Тех-

нічно-гуманітарного університету ім. Казімєжа Пулацкого з Радома 
(Польща). Їх супроводжували декан відділу мистецтв професор Анджей 
Маркєвіч та професор університету художник-скульптор Вєслав Єлонек.

За сприяння керівництва кафед-
ри дизайну та основ архітектури 
ІАРХ польські студенти ознайо-
милися з містом, змалювали його 
чарівні куточки, створивши своє-
рідну виставку художніх робіт, які 
презентували у холі другого поверху 

головного корпусу Львівської полі-
техніки. 

Виступаючи на відкритті вистав-
ки завідувач кафедри ДОА професор 
Світлана Лінда, координатор пленеру 
доцент Ореста Ремешило-Рибчинська, 
професори Анджей Маркєвіч, Вєслав 

Єлонек та ініціатор проведення пле-
неру, студентка четвертого курсу Люд-
мила Овсієнко з Радома, наголошували 
на тому, що співпрацю необхідно про-
довжити відповідними угодами. 

Дальша дискусія відбулася в одній 
із аудиторій, де присутні також оз-
найомилися із презентацією фільму 
про Львів, який польські студенти 
змонтували під час пленеру.

— Це вже друга спроба стосовно 
співпраці із цим польським вишем, 
— розповідає Світлана Миколаїв-
на. — Сподіваюся, цього разу нам 
вдасться вийти на вищий рівень сто-
сунків, адже готуємо студентів по-
дібних спеціальностей, маємо бага-
то спільного у навчанні. Вважаю, що 
сьогоднішня подія — це перший крок 
до співпраці і прекрасний шанс для 
наших студентів набратися досвіду 
у сусідів, а ось про форми співпраці 
будемо ще домовлятися.

З виставкою „Майстер і його учні“ 
студенти кафедри ДОА планують 
найближчим часом відвідати своїх 
нових польських колег з Радома. 

Катерина ГРЕЧИН

студент — студентові

Як корисно провести вільний час в інтернеті
Сьогодні інтернет є неймовірно потужним засобом, який допомагає 

дізнатися про безліч корисних речей. Я хочу запропонувати сайти, 
які будуть цікаві і корисні для студентів.

Сikave — неймовірно цікавий сайт 
про науку, дослідження, експеримен-
ти, медицину, суспільство і т. д.

4 b r a i n  —  б е з к о ш т о в н і 
онлайн-тренінги. Ви можете навчи-
тися азів психології, лідерства, ора-
торського мистецтва та інших корис-
них знань. Пропонуються книжки, 
курси, тренінги на цікаву вам тему. 

750 words — цей сайт створено 
для висвітлення думок, проблем і та-
ємниць. Вони не зберігаються, про 
них ніхто не дізнається окрім вашого 
комп’ютера.

Еggheado — кожного ранку з цього 
сайту вам на пошту будуть надсилати 
повчальні статті на обрану тему: стар-
тапи, психологія, мистецтво, здоров’я 
та інші. Ви будете отримувати натх-
нення зранку на весь день.

Povarenok — буде цікаво не тіль-
ки жінкам, але ще й чоловікам. Сайт 
створено для приготування страв 
будь-якої складності, зокрема з тих 
продуктів, які є у вашому холодиль-
нику. Крім цього, тут можна знайти 
цікаві статті та рецепти.

VSauce — канал на Youtube. Зав-
дяки унікальному відео ви перекона-
єтесь у тому, що світ дивовижний та 
неповторний, закохаєтесь у ці місця. 
Повірте, ви будете мріяти про те, щоб 
там побувати.

Flibusta — будь-які книжки, які ви 
мріяли прочитати можна скачати без-
коштовно і читати в онлайн.

Зараз стало модно просувати 
свій бізнес через інтернет. Сучасні 
бренди одягу, аксесуарів, елементів 
дизайну, тощо, зокрема й україн-

ські, перестали купувати площі для 
відкриття магазинів, адже це вже не 
вигідно та не актуально. З кожним 
роком кількість покупців в інтер-
нет-магазинах дедалі збільшується, 
відповідно зростає попит. Якщо ви 
маєте ідею, то її можна втілити в 
життя. Для цього потрібно: вивчити 
процес роботи, мати любов до спра-
ви та продумати хороший піар для 
своєї ідеї. А ще треба пам’ятати, що 
лише копітка праця розширює межі 
для розвитку справи.

Є ще одна хороша ідея для легкого 
заробітку, котра дає можливість по-
єднувати навчання з роботою. На-
приклад, зараз легко знайти замов-
ника, який готовий заплатити нема-
лі кошти за створення та розкрутку 
групи.

Анна ЛИТВИНЕНКО,
студентка третього курсу 

факультету журналістики ЛНУ 
ім. І. Франка
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до ювілею

Про що розповідають документи
Пропонуємо увазі 

читачів деякі цікаві 
факти з історії Львів-
ської політехніки.

 • „1843 р. Вівторок, 14 
березня. Запроваджен-
ня технічного курсу при 
Академії реальній“. Таку 
інформацію для своїх чи-
тачів подала відома тоді 
у Львові „Газета Львів-
ська“. Ймовірно, що саме 
цього дня в Академії від-
булася вступна лекція з 
технічного курсу, а дещо 
пізніше мало відбутися 
урочисте святкування з 
цього приводу. Але його 
невідомо чому перенесли 
на пізніше, на жовтень.

 • 28 вересня 1843 р., Га-
лицький сейм звернувся 
до цісаря з проханням 
надати польській мові 
найбільшого сприяння 
в усіх школах Галичи-
ни. Впродовж 1844 року 
тривало інтенсивне (на 
90 сторінок) листування 
з навчальною комісією у 
Відні щодо організації 
роботи навчального за-
кладу. Зокрема, до при-
родничо-математично-
го та технічного курсів 
було додано відділ нових 
мов. Підтвердженням 
цього є свідоцтво Гната 

Комарницького, в якому 
відзначено його блиску-
чий іспит з англійської 
мови (свідоцтво збері-
гається в музейній екс-
позиції).

 • 1848 року під час подій 
Весни народів на Площі 
Ринок з’явилися барика-
ди, синьо-жовтий прапор 
на ратуші. В архівах збе-
реглися списки студентів, 
які брали активну участь 
у цих подіях. З Весною 
народів у суспільстві по-
чинає також формуватися 
розуміння необхідності 
впровадження польської 
… й української мов у що-
денне життя.

 • 1871 року з петицією до 
Франца Йосифа І у справі 
вкрай необхідної реорга-
нізації Технічної академії 
звернулися представники 
трьох громад Львова: ав-
стрійської, польської та 
української. Петиції ці 
були відповідно складені 
трьома мовами. 

 • 1871 року випускник 
Технічної академії Гнат 
Комарницький – вже 
як радник магістрату – 
склав додатково ще й 
приватний іспит з україн-
ської мови та літератури 
професорові університе-
ту Омеляну Огоновсько-

му, готуючись до робо-
ти інспектора народних 
шкіл. 

 • 1871 – 72 рр. – Полі-
технічна школа повністю 
перейшла на читання лек-
цій польською мовою. 

 • 1872 – 73 рр. – вперше 
проведені вибори ректо-
ра, з’явилися також нові 
кафедри.

 • 1877 року згідно з де-
кретом Франца Йосифа І 
технічний заклад отри-
мав статус Вищої школи 
та був зрівняний у правах 
з іншими вищими техніч-
ними закладами Австрії.

 • У 1880 році імператор, 
який сприяв Політехніці 
на різних етапах її ста-
новлення, відвідав Львів 
і побував у кількох на-
вчальних закладах тодіш-
нього Львова. Найбільше 
уваги він приділив По-
літехнічній школі: впи-
сався в т.зв. Пропам’ятну 
книгу Політехніки, зали-
шив свій автограф, огля-
нув будівельну виставку, 
влаштовану до дня його 
приїзду. Також імпера-
тор замовив у відомого 
художника Яна Матейка 
цикл монументальних 
настінних полотен для 
актової зали. На основі 
графічних шкіців Матей-

ка, цикл настінних робіт 
виконала група краків-
ських художників, а саме 
Ю. Унежинський, Т. Лі-
севич, В. Лускіна, Л. Ста-
жинський.

 • Копія Пропам’ятної 
книги Львівської полі-
техніки та автограф ім-
ператора представлені в 
експозиції Музею історії 
Львівської політехніки.

 • Іншими навчальними 
закладами, які відвідав 
імператор Франц Йосиф І 
у Львові, були середня 
школа та українська ду-
ховна семінарія. Тут се-
мінарист Маркіян Шаш-
кевич вітав імператора 
українською мовою.

 • 1901 року Технічна 
школа отримала право 
надавати наукові зван-
ня (докторські ступені). 
1921 року вона змінила 
черговий раз свою назву 
з Цісарсько-королівської 
політехнічної школи на 
Львівську політехніку. 

 • До Другої світової 
війни у Львівській полі-
техніці навчалося 3606 
студентів. 

 •
Історія Львівської по-

літехніки знайшла свій 
відбиток у величезній 
кількості збережених 
документів. Вони чека-
ють на своїх дослідни-
ків. Адже найкраще, що 
можна було б зробити до 
ювілейних дат, – опра-
цювати деяку частину з 
них та видати під грифом 
„Львівська політехніка в 
архівних джерелах“. До-
кументи ці зберігаються 
в архівах ДАЛО (Дер-
жавний архів Львівської 
області) та у ЦДІАУЛ 
(Центральний державний 
історичний архів України 
у Львові). 

Ганна КОС,
кандидат                                                      

історичних наук
SS Фрагмент петиції до імператора Франца Йосифа І в справі реорганізації Технічної академії 

від української громади Львова. 17.ХІ.1871



ч. 25 [2945]
15 —  21 вересня 201610 СУСПІЛЬСТВО

світове українство 

Під знаком української діаспори
Друга половина цьогорічного 

серпня пройшла у Києві під 
знаком української діаспори, 
де відбулося кілька важли-
вих подій: VI Світовий форум 
українців, Річні загальні збори 
Світового конгресу українців 
(СКУ) і Річні наради Світової 
федерації українських жіночих 
організацій (СФУЖО), Форуму 
української молоді.

Координація зусиль для 
підтримки України

У всіх цих заходах активну 
участь узяла директор Міжнарод-
ного інституту освіти, культури і 
зв’язків з діаспорою, доцент Ірина 
Ключковська.

— Якщо раніше Львів, Політехні-
ка і наш інститут були осердям зв’яз-
ків з діаспорою й саме у нас  відбува-
лися найважливіші події світового 
українства, то тепер минув острах 
співпрацювати з українською діаспо-
рою, викликаний ставленням до неї 
колишньої влади. Саме тому, цього-

річні події відбулися у столиці Украї-
ни, — говорить Ірина Михайлівна. — 
Ми дуже тішимося, що зріс інтерес до 
світового українства і нарешті почи-
тає втілюватися концепт зустрічного 
руху — „держава — діаспора“, який 
МІОК наполегливо виборював впро-
довж багатьох років. Про це свідчить 
присутність на заходах Святійшого 
Патріарха Київського і всієї Руси-         
України Філарета, Глави УГКЦ Бла-
женнішого Святослава, Президента 
України, Голови Верховної Ради, 

очільників багатьох міністерств і 
силових структур, народних депу-
татів. Підписано ряд меморандумів 
про співпрацю, що допоможуть коор-
динувати спільні зусилля в нинішніх 
умовах. Увага нинішньої влади до 
діаспори була добрим стимулом для 
зацікавленості багатьох організацій 
та ВНЗ до співпраці зі СКУ та його 
складовими.. До того ж, після подій 
на Майдані і агресії Росії всі реально 
побачили, як працює у світі на імідж 
нашої держави діаспора, що стала го-
лосом України за її межами, активно 
поширюючи правду про Україну всі-
ма доступними для неї засобами.

МІОК є давнім партнером СКУ і 
СФУЖО. На нашому рахунку багато 
успішних спільних проектів. На СФУ-
ЖО, до слова, мала честь виголосити 
основну доповідь про роль сучасної 
української жінки в Україні й світі. 
На Річних загальних зборах СКУ було 
кілька панелей, де ми говорили про 
координацію зусиль для підтримки 
України, її позитивний образ у сві-
ті. Йшлося й про економічні аспек-
ти співпраці, гуманітарні ініціативи 
СКУ й про його 50-ліття, яке відзна-
чатимуть упродовж 2017 року у світі, 
в Києві і Львові зокрема. Зазначу, що 
для мене почесно увійти від України 
до організаційного комітету з про-
ведення заходів, частина яких відбу-
деться у Львівській політехніці.

Зараз, без сумніву, дуже багато 
організацій хочуть співпрацювати із 
СКУ. І це правильно, але були часи, 
коли лише Львівська політехніка 
не боялася цієї співпраці. Сторінки  
співпраці  Львівської політехніки та 
МІОКу увійдуть в історію розвитку 
стосунків незалежної держави Укра-

їна і світового українства, що зафік-
совано у наших книгах „Хроніка ді-
яльності МІОКу“, другий том якої не-
щодавно побачив світ. Приємно, що 
саме Львівська політехніка і наш ін-
ститут, за глибокого розуміння і діє-                                                                                                      
вої допомоги ректора університету 
професора Юрія Бобала, спричини-
лися до того, що зараз фактично ідея 
зустрічного руху набирає конкретних 
форм і втілюється в життя.

Світовий конгрес 
українських молодіжних 
організацій

Заступник директора МІОКу Ан-
дрій Яців 22 – 23 серпня взяв участь 
у роботі Форуму української молоді 
діаспори „Вінниця-2016“, який ор-
ганізував Світовий конгрес україн-
ських молодіжних організацій (СКУ-
МО). 

Форум української молоді діаспо-
ри відбувся за підтримки міністерств 
молоді та спорту й інформаційної по-
літики України, ВОДА та ВМР. В його 
роботі взяли участь представники 
українських організацій за кордоном 
із 30 країн світу, українських церков, 
народні депутати України, громадські 
та культурні діячі. 

— Приємно вразила своєю кон-
структивністю робота Форуму, що 
проходив у форматі панельних диску-
сій на тематичних сесіях, — говорить 
мій співрозмовник. — Велику увагу 
було приділено основним напрямам 
та розвитку молодіжного руху в діа-
спорі, інформаційно-комунікаційно-
му потенціалу світового українства, 
залученню інвестицій через співпра-
цю з діаспорою, розвитку економіки 



ч. 25 [2945]
15 —  21 вересня 2016 11СУСПІЛЬСТВО

на дозвіллі

Українська пісня сьогодні 
в тренді!
Понад двадцять молодих виконавців та гуртів із різних міст нашої 

країни 10 вересня зібралися у Львові на величезний концерт „Укра-
їнська пісня“. Підтримати їх та додати музичного драйву завітали 
відомі гурти і артисти — The Вйо, Rock–H, Антитіла, Joryj Kloc, Luiku, 
Аркадій Войтюк, Брія Блессінг.

Приємно було відчути себе 
частинкою цього величного дійства, 
яке так не хотілося згодом покида-
ти. Ба більше, концерт закінчувався 
для мене із щиро емоційним про-
ханням:„а заспівайте, хлопці, ще на 
біс!“. 

Не раз доводилося бувати і на ви-
ступах відомих іноземних артистів, 
і на концертах популярних україн-
ських виконавців. Тож можу впевне-
но сказати — цей концерт пройшов 
на високому рівні. Сучасно, якісно, 
драйвово — такі синоніми не будуть 
зайві, коли говорити про виступ 
більшості виконавців. Дружня, за-
тишна, доволі таки рідна атмосфера 
панувала в цій залі впродовж усьо-
го концерту. Зігрівало душу те, що 
поціновувачі молодіжної музики, 
українського слова та народної ест- 

ради зійшлися в одному місці, і нас 
прийшло немало.

Серед великої кількості молоді 
були літні люди, сім’ї з дітьми, що 
радісно сходились у танці, підспіву-
ючи вже знайомі їм слова.

— Повірити не можу, що все це 
відбувається тут і зараз, що у Льво-
ві проходять такі по-справжньому 
якісні заходи, де виступають як і мо-
лоді українські гурти, так і вже зна-
ні, популярні, досвідчені, не посту-
паючись зарубіжним артистам. Як 
добре, що я українець, – поділився 
враженнями від концерту студент 
Львівської політехніки Володимир 
Засадній.

Анна ЛИТВИНЕНКО,
студентка третього курсу, 

факультет журналістики 
ЛНУ ім. І. Франка 

України, збереженню національної 
ідентичності молоді діаспори через 
культурно-освітню призму. Активно 
обговорювали й асиміляційні проце-
си у середовищі української діаспо-
ри. У ході дискусій, шукаючи шляхи їх 
протидії, дійшли висновку, що треба 
створювати новітні проекти, які за-
безпечували б освітні та культурні 
потреби українців за кордоном, а 
також допомогли б поширити у світі 
знання про Україну та її культуру.

На цьому форумі я виступив у 
ролі спікера у рамках сесії „Збере-
ження національної ідентичності 
молоді діаспори через культурно-                                                                                         
освітню призму“. Через проект „Крок 
до України“ з успіхом презентував 
освітній напрям роботи інституту, 
розповів про наші підручники, інте-
рактивний портал з вивчення укра-
їнської мови як іноземної (суттєво 
доповнює підручники і має розділ, 
присвячений наймолодшим корис-
тувачам), літні школи, конференції. 
Нас уже знають у світі, радо приїжд-

жають на літні школи, ми проводи-
мо багато спільних конструктивних 
зустрічей стосовно створення нових 
проектів. Так, три роки тому у співп-
раці зі СКУМО створили проект, 
присвячений Шевченківській тема-
тиці. Цього року будемо презентува-
ти відео до 160-ліття Івана Франка, 
в якому беруть участь діти з 33 країн 
світу. Колеги із СКУМО знову допо-
могли нам у його реалізації. 

Катерина ГРЕЧИН

наш календар

17 вересня — День винахідника і ра-
ціоналізатора.
18 вересня — День батька.
18 вересня — День працівників лісу.
21 вересня — День миру. 

Пам’ятні дати
15.09.1804 — народився Михайло Мак-
симович, український етнограф, істо-
рик i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний україн-
ський драматург, один iз зачинателiв 
українського реалістичного театру.
15.09.1877 — народилася Олена Куль-
чицька, видатна українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців 
Українського легіону у складі австро-у-
горської армії присягнули на вірність 
боротьбі за визволення України.
17.09.1853 — народився Михайло Пав-
лик, український письменник, публі-
цист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло Ко-
цюбинський, видатний український 
письменник.
17.09.1939 — радянські війська всту-
пили на територію Західної України 
за пактом Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло Дра-
гоманов, український історик, етно-
граф i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр Афа-
насьєв-Чужбинський, український 
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська, 
українська художниця i діячка право-
захисного руху 60-х років в Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенциць-
кий, український філолог і мисте-
цтвознавець. Створив у Львові Націо-
нальний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль Вахня-
нин, український композитор i пись-
менник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка, 
український фольклорист i музи-
кознавець, чоловік Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло Фили-
пович, український письменник-нео-
класик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтлич-
ний, український поет i правозахисник.
21.09.1648 — козацькі полки здобули 
фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщин-
ський, український композитор, поет 
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Ко-
шиць, знаний український дириґент і 
композитор.
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вшанування героїв

Меморіал пам'яті Небесної сотні —              
символ згуртованості нації
Біля Науково-технічної бібліотеки освятили меморіальний комплекс 

пам’яті героїв Небесної сотні, які полягли на Майдані під час Рево-
люції Гідності та героїв, полеглих у війні, розв’язаної російським агре-
сором у 2014 році. Відтепер біля Політехніки завжди світитимуть небес-
ні зорі в пам’ять про героїв новітньої боротьби за незалежну Україну. 

7 вересня студенти, викладачі, 
працівники університету прийшли 
на урочисте відкриття меморіалу, 
щоб спільно помолитися за героїв 
(серед полеглих під час Революції 
Гідності троє випускників Політех-
ніки — Юрій Вербицький, Андрій 
Корчак, Володимир Бойків), подя-
кувати їхнім рідним (були присутні 
родичі Андрія Дигдаловича, Бог-
дана Сольчаника, Віталія Коцюби, 
Миколи Паньківа, Анатолія Жило-
ваги, Івана Бльо-
ка, Романа Сеника, 
Андрія Корчака 
та ін.). Молебень і 
чин освячення ме-
моріалу провели 
отець Тарас Же-
плинський та отець 
Юрій Остап’юк.

Ректор Полі-
техніки профе-
сор Юрій Бобало у 
своєму виступі зо-
крема наголосив: 
„Найвищий подвиг 
— віддати життя 
за Батьківщину. 
На вівтар спільної 
перемоги покла-
ли голови найкра-
щі сини України. І 

надалі сотні політехніків зі зброєю 
в руках захищають свою землю на 
сході України, підтримують армію, 
займаються волонтерством“. 

Варто наголосити, що від початку 
війни політехніки зібрали понад два 
мільйони гривень, які скерували на 
допомогу армії, пораненим воїнам, 
сім’ям героїв. Величезний внесок у 
боротьбу роблять і науковці, які пра-
цюють над розробками різноманіт-
них технічних засобів для оборони. 

Спогадами про участь студен-
тів-політехніків у Революції Гідно-
сті поділився аспірант ІНЕМ, акти-
віст Андрій Олійник.

Особливим став виступ випус-
кника ІМФН Львівської політехні-
ки, лейтенанта ЗСУ Руслана Філі-
псонова, який в серпні 2014 року під 
час жорстоких боїв на Луганщині, 
рятуючи своїх сімох побратимів 
під обстрілами „градів“, отримав 
серйозне поранення, пережив дві 
клінічні смерті і після понад півсот-
ні операцій, дворічної реабілітації 
знову повернувся до лав армії. Воїн 
наголосив, що цей пам’ятник дуже 
потрібний не лише рідним загиблих 
як шана величезної жертви, а й як 

символ згуртованості нації. Щоб 
майбутні покоління вчили свою іс-
торію на подвигах своїх співгрома-
дян, звичайних людей, які пожер-
твували життя задля свого народу. 
Такі комплекси нагадують нам про 
загиблих, котрі полягли за свободу. 

У бліц-інтерв’ю для нашої газети 
старший лейтенант, інженер служ-
би ракетно-артилерійської зброї 
Руслан Філіпсонов зазначив, що ця 
війна об’єднала наш народ, показала 
справжні цінності, готовність гро-
мадян до боротьби: 

— Я переконаний, що наші вої-
ни боротимуться до перемоги. Бо ті, 
хто бачили жахіття війни — смерть, 
руїни, вимушене виселення, — не 
допустять поширення цього на мир-
ні території. Я бачу особливу силу 
духу в молодих курсантах, їхню го-
товність обстоювати незалежність.

Окремо варто наголосити, що 
проект меморіалу, автором якого 
є випускниця ІАРХ Христина Чор-
ноус, обрали серед двадцяти, по-
даних на конкурс, який проходив 
в ІАРХ. Фінансову підтримку для 
реалізації проекту надала компанія 
SoftServe, співзасновником і членом 
ради директорів якої є випускник 
Львівської політехніки Тарас Верве-
га (2015 р. отримав визнання „Бла-
годійник року“ в рамках церемонії 
нагородження „Люди Львова-2015“).

Після завершення урочистості 
до ректора Львів-
ської політехніки 
підійшли родичі ге-
роїв Небесної сотні 
з подякою за те, що 
„університет пра-
вильно виховує мо-
лодь; що саме полі-
техніки були у числі 
перших на Майдані, 
нині ж стали знову 
перші з-поміж тих, 
хто у Львові вшану-
вав героїв“. 

Ректор нато-
мість наголосив, що 
дякувати треба саме 
родинам героїв.

Наталія                                   
ПАВЛИШИН
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авторський проект

Класики української літератури                
у Львівській політехніці
Багатогранною зустріччю з 

класиками української літе-
ратури — Дмитром Павличком і 
Юрієм Щербаком 8 вересня стар-
тував шостий сезон авторського 
проекту „Від книги — до мети“ 
мовознавця Ірини Фаріон.

Ця зустріч особлива передовсім 
тим, що її гості, як наголосила автор 
проекту мовознавець Ірина Фаріон, 
— це люди-галактики, на плечах 
яких стоїть нація.

Привітав гостей головний ре-
дактор часопису „Універсум“ Олег 
Романчук. Він, зокрема, сказав, що 
життєве кредо Юрія Щербака: „захи-
щав і захищаю інтереси незалежної 
України“, могло б стати рятівним 
для нації, якби українські політики 
також його дотримувалися. 

— Це моя друга зустріч у Львів-
ській політехніці. Попередня, що 
відбулася 2011 року, коли презен-
тував книгу „Час смертохристів“, 
закарбувалася глибоко в душі і стала 
своєрідним поштовхом до написан-
ня трилогії цього роману. Саме в сті-
нах цього університету люди своїми 
запитаннями про дальшу долю моїх 
героїв наштовхнули на думку, що 

потрібно продовжити цю історію, 
— зауважив Юрій Щербак.

Він наголосив, що українська лі-
тература зараз перебуває на підйомі, 

є чимало видатних імен, які повинен 
знати світ; українські літератори 
заслуговують Нобелівської премії. 
Проблема, яку вбачає Юрій Щербак, 
передовсім у тому, що українську лі-
тературу мало перекладають, тому 
державна влада мала б подбати, 
щоб іноземні перекладачі мали 
можливість знайомитися і спіл-
куватися з письменниками. 

Цікавими були думки й про 
значення сучасних подій в Укра-
їні, яка „зараз стоїть на авансцені 
світової історії“.

— Війна кардинально змінить 
долю України, Росії, Європи і 
світу загалом. Ця війна не з тих, 

які минають, як 
короткий епізод, 
після якого все 
стає, як було рані-
ше. Повернення 
до світу, в якому 
ми жили до 2013 
– 14 років, уже не 
буде. Нам оголо-
шено війну на ви-
нищення. І наше 
завдання — пояс-
нювати це Заходу, 
який цього не розу-
міє. Зараз, тут, три-
ває боротьба за всю 
Європу, а не лише за 
нашу країну, — ска-
зав письменник.

Дещо інший ха-
рактер мали роздуми 
Дмитра Павличка. 

Поет, письменник, політик ділив-
ся більше власними спогадами про 
юність, переслідування, становлен-
ня незалежної України. Поет читав 

свою поезію, розмірковував про зна-
чення сучасного історичного періо-
ду для майбутнього нашої держави. 

Гості також презентували свої 
нові книги. Дмитро Павличко пред-
ставив другий том документаль-

но-публіцистичної праці „Спогади“, 
де окрім вражаючої галереї образів 
видатних людей, опубліковано і його 
листування з Папою Іваном Пав-
лом ІІ. А Юрій Щербак познайомив 
львів’ян зі ще одним своїм романом 
— „Зброя судного дня“, який вже 
називають „еталоном класичного 
політичного роману з усією його 
гостротою проблем сучасного світу 
й людини в суспільстві“.

Після відповідей на запитання 
присутніх відбулася автограф-сесія.

Наталія ПАВЛИШИН
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маестро зблизька

Через його виставки світ пізнає Україну
Нещодавно у Національному музеї імені Андрея Шептицького експону-

валася персональна виставка відомого у світі фотохудожника, лауре-
ата Національної премії України імені Т. Шевченка, заслуженого діяча 
мистецтв України, професора Львівської національної академії мистецтв 
(ЛНАМ), завідувача кафедри фотомистецтва факультету кіно і телебачен-
ня Київського національного університету культури і мистецтв, куратора 
спецкурсу фотохудожників, художника Міжнародної федерації фото-
мистецтва (FIAP) Василя Пилип’юка, — „Україно, Ти для мене диво!“, яку 
фотохудожник присвятив 25-й річниці Незалежності України. Роботи 
надруковані на італійській тканині, в рамах, як картини.

— Ти пам’ятаєш, як ми познайо-
милися?

— Звичайно. Я тоді знімав косів-
ських килимарниць.

— То ми за сорок з гаком років спіл-
кування — друзі?

— Друзі, мабуть, навіки. Ти ж 
перший відкривав на львівському 
телебаченні моє ім’я. І це залиши-
лося в душі і в серці.

— Ти задоволений цією виставкою ?
— До неї я йшов майже ціле жит-

тя. 
— Які відгуки про експозицію?
— Відзначали великий психоло-

гізм моїх робіт.
— Якою є ця виставка в Тебе за рахун-

ком?
— Десь 72-га персональна виставка. 
— Я на виході опитував відвідувачів: 

які роботи їм найбільше сподобали-
ся. Назвали такі: „Донечка Яринка“, 
„Там, де плавають рибки“ („Боротьба 
за життя“), „Хлопчик біжить“ („У 
завтрашній день“), „Пейзаж з конями“ 
(„Побачення“). Як на мене — у Тебе, пе-
редусім чудові портрети: особливо Іва-
на Марчука (на світлині). А Ти пам’я-
таєш, як створив портрет Президента 
Леоніда Кравчука?

— Звісно. Тоді такого сюжету ніхто 
не робив.

— У скількох країнах поціновувачі фо-
томистецтва мали змогу бачити Твої 
фотовиставки?

— У 67-х країнах світу.
— Скільки фоторобіт Ти створив за 

своє творче життя?
— Ну, це мільйони, які вже побачи-

ли в світі. А ще більше, можливо, й не 
бачили.

— Тобі не пропонували залишитися в 
якійсь країні?

— В Німеччині, у США. Там я вже 
мільйонером був би точно.

— Яка книжка нині на черзі?
— 104-та: „Долею подаровані зустрі-

чі“, 105-та — „Канівський національ-
ний музей імені Т. Шевченка“. 

— Ти — за-
сновник першої в 
Україні фотогале-
реї, де фотомайс-
три України і ці-
лого світу мають 
змогу безкоштовно 
в и с т а в л я т и с я . 
Скільки таких ви-
ставок відбулося?

— Від 2008 року 
— по 12 щороку, 
тобто вже близь-
ко ста.

— Який фото-
альбом для Тебе 
найвагоміший?

— У мистецькій площині — це „Світ-
лопис душі“, який надруковано на за-
мовлення Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України за про-
грамою „Українська книга“ 2015 року.

— Чим Тобі запам’яталася Твоя ви-
ставка в Парижі — та, що ЮНЕСКО 
організовувало?

— Це був мій тріумф. Бо ніколи в 
ЮНЕСКО не було персональної ви-

ставки. І тоді я долучився до відзна-
чення Львова – міста, яке було вне-
сено в ЮНЕСКО, виставкою: „Львів 
— ЮНЕСКО“.

— Чи вдалося зреалізувати свою 
мрію — зробити фотовиставку „Жи-
вопис Василя Пилип’юка“?

— Це вона і є — „Україно, Ти для 
мене диво“.

— З чого почалася Твоя кар’єра?
— Подзвонили мені з адміністра-

ції Президента, коли я був у Чикаго. 
Мені сказали: „Є пропозиція взя-
ти Вас особистим фотолітописцем 
Президента України“. Ну, і піш-
ло-поїхало.

— Ти якось казав: „Маю стільки пла-
нів, стільки проектів, що мені треба 
було б жити принаймні сто років“. То ж 
які плани-проекти?

— Хочу зробити тритомник зі свого 
вибраного. Історичну працю „Ново-
селиця над Рибницею“. Про війну — 
також.

— Як часто буваєш у своїй рідній Но-
воселиці?

— Там мій музей творчості. Мене 
туди тягне. Моя мрія — зробити аль-
бом про Покуття.

— Чи змушував Ти свого сина Володи-
мира займатися фотосправою?

— Ні, я його зацікавив. Я взяв його 
на Помаранчеву революцію, і Володя 
отримав поштовх. Закінчив Українську 
академію друкарства, аспірантуру і 
пише дисертацію.

— А дівчата?
— Христинка служить Богові, а 

Яринка пише дисертацію у ЛНУ імені 
Івана Франка.

— Колись Ти розповідав мені, що один 
мер у Франції сказав: „Ми пізнаємо Укра-
їну через „Динамо“ Київ і Василя Пи-
лип’юка“… А нині Україну продовжують 
пізнавати через…

— Я думаю, що мої міжнародні ви-
ставки й далі допомагають пізнавати 
Україну в світі.

Спілкувався 
Богдан ЗАЛІЗНЯК
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коротко

Український Оскарівський 
комітет висунув на здобуття 
премії „Оскар“ у категорії 
„Найкращий фільм інозем-
ною мовою“ документальний 
фільм „Українські шерифи“ 
режисера Романа Бондарчу-
ка. Комітет обирав номінанта 
з трьох претендентів – філь-
мів „Гніздо горлиці“ Тараса 
Ткаченка, „Пісня Пісень“ Єви 
Нейман та „Українські шерифи“ 
Романа Бондарчука. „Українські 
шерифи“ знято в копродукції 
України, Латвії та Німеччини. 
Картина розповідає про двох 
селян, які взяли на себе функції 
охорони громадського порядку.

На площі Є.Маланюка завер-
шився демонтаж пам’ятника 
радянському пропагандисту, 
публіцисту Степану Тудору. 
Степан Тудор – пролетарський 
письменник, який виступав 
рупором радянської влади та 
висміював УГКЦ в Галичині, 
загинув у червні 1941 року від 
німецької бомби. Пам’ятник 
демонтували за допомогою 
евакуатора.

У Львові 10 вересня у Пар-
ку культури і відпочинку 
ім. Б. Хмельницького стар-
тував фестиваль „Японська 
осінь“. В його межах (фест 
триватиме до 11 жовтня) зможе-
мо ознайомитися з японськими 
казками та східними бойовими 
мистецтвами, оглянути вистав-
ки бонсай і традиційних япон-
ських іграшок, спробувати свої 
сили в японських іграх, скласти 
орігамі та послухати у храмі 
Пресвятої Євхаристії традицій-
ну японську музику.

Міністерство культури спільно 
з громадськими організаці-
ями розробляє проект для 
популяризації та розвитку 
культурного життя україн-
ських міст. Про це у п’ятницю, 
9 вересня, під час брифінгу 
з нагоди оголошення Києва 
як міста-господаря „Євроба-
чення-2017“ повідомив голова 
відомства Євген Нищук. Ідея 
з’явилася після ознайомлення 
з презентаціями різних міст під 
час відбору кандидата на про-
ведення пісенного конкурсу.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Драматичний і світлий світ Патика
Упродовж місяця у Національному музеї у Львові 

ім. Андрея Шептицького буде експонуватися пер-
ша посмертна виставка творів одного із найвизначні-
ших українських митців другої половини ХХ – поч. 
ХХІ століть, яскравого представника львівської живо-
писної школи Володимира Патика.

Народний художник України Во-
лодимир Патик відійшов у вічність 28 
серпня, залишивши чималий мистець-
кий різножанровий спадок. Живучи і 
працюючи у нелегкі радянські роки, він 
продовжував бути вірний собі, своєму 
національно орієнтованому худож-
ньому покликанню. Світ Патика, від-
значають мистецтвознавці, драматич-
ний і світлий водночас. Його частина й 
представлена на виставці.

Експозиція, хоч охоплює і пейзажі, і 
натюрморти, і сюжетні картини, як жи-
вопис, так і графіку, фрагментарна, але 

концептуальна. 
Взагалі, худож-
ник, переконаний мистецтвознавець 
Роман Яців, є для світу певним брен-
дом українського мистецтва. Він про-
дукував високі духовні й інтелектуальні 
цінності, був самодостатній і твердий у 
своїх переконаннях.

Мистецтвознавці також зауважу-
ють, що Володимир Патик добре знав 
історію світового мистецтва, та ціка-
вився і модерними напрямками. Зокре-
ма, коли з’явилася мода на абстракціо-
нізм, художник створив свою, україн-
ську, абстракцію з елементами писанки.

Дружина Володимира Патика, 
проживши з митцем півстоліття, з те-
плотою згадує спільні мандри, під час 
яких він набирався вражень і робив за-
мальовки: „Патику Бог дав талант, і він 
зумів ним скористатися. Україну він не 
малював, Україну він оспівував“.

Під час експонування творів ху-
дожника відбудуться авторський май-
стер-клас Остапа Патика (сина) і пре-
зентація альбому.

особлива зустріч

„Усі цінності містяться в книжках“
У проекті Мар’яни Савки „12 неймовірних жінок про цінності, які тво-

рять людину“ 8 вересня побувала президент ГО „Форум видавців“ 
Олександра Коваль. У восьмому відкритому інтерв’ю у дворику „Копаль-
ні кави“ йшлося про те, як книжки формують нас, як вони стають під-
тримкою і компасом у цьому суперечливому світі.

Олександра Коваль перші кишень-
кові гроші витратила на „Олюньку“ 
Андрія Чайковського. Товста книжка 
привабила шестирічну дівчинку, коли 
вона побачила її у кіоску. З того часу і 
почалася манія до грубіших книжок, а 
згодом, жартує пані Олександра, і до 
великих, а не малих заходів на Форумі 
видавців. Примітно, що всі пригодниць-
кі книжки, які просила у бібліотеці, були 
перманентно на руках, натомість бібліо-                                               
текар постійно нав’язувала літературу 
про дітей-героїв.

– Усі цінності, – переконана Олек-
сандра Коваль, – містяться в книжках. І 
це добре, адже не всі діти народжуються 

в родинах, які могли би їм їх прищепити. 
Читати необхідно для того, щоб вижи-
ти, вижити, щоб розвиватися, навчитися 
відрізняти правдиве від неправдивого, 
орієнтуватися в інформаційному полі.

Наші автори є недостатньо у тренді. 
Тоді як у Великій Британії опитування 
показало, що 80% старших школярів хо-
чуть стати письменниками. Але є й хо-
роша новина – вже виросло покоління 
українських книжкових дизайнерів, а 
розвиток інформаційних технологій дає 
змогу донести друковане слово у найвід-
даленіше село.

Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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те, що єднає

Визначальні обличчя Форуму видавців
Нині, 15 вересня, розпочато чотириденний форумівський забіг: 

встигнути купити новинки, почути відомих авторів, подискутува-
ти, а ввечері – переосмислити й придбане якщо не прочитати, то хоча 
б погортати. Щоб не загубитися у безмежжі програми, яку можна огля-
нути на http://bookforum.ua/events/, „Аудиторія“ намітила для своїх 
читачів найосновніші орієнтири, базовані на особистостях Форуму.

Повернення 
Лема

Відомий польський письмен-
ник-фантаст Станіслав Лем наро-
дився у Львові, тут минули його 
дитячі та юнацькі роки, про які він 
згодом розповів у своїй книжці 
„Високий Замок“. Цьогоріч маємо 
одразу дві річниці Лема — 95 років 
від дня народження (12 вересня) і 10 
років відтоді, як Лем покинув нас (27 
березня). Провести фестиваль Лема 
у Львові придумав польський диси-
дент, директор літературної части-
ни програми „Вроцлав — європей-
ська столиця культури-2016“ Ірков 
Ґрінов. Метою фестивалю є пошук 
місць Лема на мапі сучасного Льво-
ва, поширення ідей письменника 
серед українських читачів та диску-
сія про сучасну культуру і художню 
літературу крізь призму його творів.

Починаючи з 2 вересня і до 18-го, 
у підвалі ратуші (вхід з боку Неп-
туна) триває LEMinarium Graphic 
Novels — виставка плакатів-ілю-
страцій та стрім-панкових скульп-
тур, на яких зображені персонажі 
„Казок роботів“ Станіслава Лема. 
А ще у межах фестивалю відбудеть-
ся міжнародний науковий семінар 
„Між двома Левіафанами: життя, 
уява і письмо Станіслава 
Лема“, показ фільму ре-
жисера Бориса Лянкоша 
„Автор Соляріса“ й об-
говорення його за уча-
сті творчої групи, пер-
ший світовий Конгрес 
буйдологів („буйдологія“ 

– термін з книжки Лема „Футуроло-
гічний конгрес“, який означає вивчення 
майбутнього), на якому організатори 
планують обговорювати, як і чому 
фантасти передбачали майбутнє.

Фестиваль має і дитячу програму, 
яка складається з вікторин і квестів 
за творчістю Лема для дітей, конкур-
су малюнків та екскурсій Лемівським 
маршрутом. 

Зірки книжкового 
небосхилу

Спеціальні гості 23-го Форуму 
видавців: литовський письменник 
та дисидент Томас Венцлова, ав-
стрійський репортажист та есеїст 
Карл-Маркус Ґаус, поет, номінант 
на Нобелівську премію з літератури 
Ілля Камінський (США), польські 
письменники Зємовіт Щерек та Ві-
тольд Шабловський (візьме участь 
у тематичному форумі „Художній 
репортаж“), представники серб-
ської літератури Срджан Срдич та 
Звонко Каранович, австрійська 
письменниця та журналістка Сю-
занна Шоль, письменниця та пе-
рекладачка з Німеччини Естер Кін-
скі, польський автор та перформер 
Славомір Схути та навіть принц 
Уганди у вигнанні (а також поет, 
репер та перформер) Аль Аґамі. У 
межах Львівського міжнародного 
літературного фестивалю працю-
ватиме спецпроект „Возз’єднання 
Нью-Йоркської групи поетів“. 
Його координатори Олександр 
Фразе-Фразенко і Юрко Кучерявий 
очікують, що до Львова приїдуть 
Юрій Тарнавський, Женя Василь-

ківська, Олег Коверко, Марія 
Ревакович, Василь Махно, 
Григорій Грабович.

Італійський письмен-
ник Паоло Джорджа-

но – приклад 
вдалого поєд-
нання нау-  
кового хис-

ту й літературного: 2010 року він 
захистив докторську дисертацію з 
фізики елементарних частинок, а 
два роки до того, у липні у видав-
ництві „Мондадорі“ вийшов його 
перший роман „Самотність про-
стих чисел“. „Самотність…“ – про 
любов і, звісно ж, про самотність. 
А ще про батьків і дітей, про прірви 
у житті і про мости через ті прір-
ви. Про страхи, втечі, толерант-
ність, одним словом – про життя 
і ті речі, з якого воно складається. 
Перекладач Андрій Маслюх (у „Ви-
давництві Старого Лева“ вийшли 
романи Паоло Джордано „Самот-
ність простих чисел“ та „Чорне і 
сріблясте“) зауважує, що Джордано 
належить до тих авторів, які „добре 
вміють підмічати те, на що наче й 
дивишся, але не бачиш, доки тобі не 
покажуть“. Сам письменник пов’я-
зує свою здатність помічати дрібні 
деталі й маленькі чудеса, які відбу-
ваються довкола, зі своїм науковим 
минулим. Зустріч із цим молодим і 
вже дуже відомим творцем відбу-
деться 16 вересня у Театрі ім. Леся 
Курбаса о 17.00.

17 вересня о 
12.30 у конфе-
ренц-залі Палацу 
мистецтв розпоч-
неться презента-
ція чотирьох 
книжок Фре-
деріка Беґбе-
дера за участю 
автора. Крім 
цього, Фреде-
рік Беґбедер обіцяє 16 вересня ви-
ступити з діджей-сетом на вечірці 
ВО-ВО (bohemian bourgeois – бо-
гемія і буржуазія, вінтаж і гламур, 
екстравагантність і епатаж) у клубі 
FEST Republic (вул. Старознесен-
ська, 24 – 26) о 22.00. Автор книг 
„99 франків“, „Кохання триває три 
роки“, „Відпустка у комі“, „Уна і 
Селінджер“ є досвідченим органі-
затором запальних вечірок і багато 
років виступає як діджей. У програ-
мі львівської вечірки також мають 
бути J Mihal, DJ Andrew Spicke і 
група, яка органічно поєднує фанк, 
джаз, хіп-хоп, The Cancel Band.

Підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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просто про складне

Як допомогти потерпілому до приїзду швидкої

У кожного з нас бодай раз у житті виникає необхідність надати першу 
медичну допомогу. Як правильно діяти у разі такої потреби? Про 

це розповідає тренер-інструктор із надання першої допомоги Меди-
ко-соціального центру Червоного Хреста у Львові Ірина Валько.

Насамперед — безпека
Перша допомога, про яку 

говоритимемо, абсолютно не 
дотична до медицини, адже 
жодних медичних препа-
ратів тут категорично 
не застосовуємо і мо-
жемо допомогти по-
терпілому до приїзду 
швидкої лише своїми 
руками і знаннями. 
Хоча я у разі потре-
би, маючи медичну 
освіту, можу щось 
порадити, але мед-
препарати — це ін-
дивідуально, їх призначає лікар. 

Типова ситуація: йдемо по вули-
ці і бачимо, що комусь зле. Потріб-
но не заспокоюватися думкою, що це 
п’яний, а підійти і перевірити. Тут 
правило № 1 — безпека для мене. 
Я не маю бути другою потерпілою 
чи потерпілим. Ніхто не зацікавле-
ний, щоб було дві жертви. Тому не 
кидаймося без відповідних знань та 
вмінь на порятунок при обвалі бу-
динку чи пожежі, обриві електролі-
ній, небезпеці загорання автомобіля 
тощо. Натомість набираємо № 112 і 
викликаємо відповідні служби. 

Коли надаємо комусь допомогу 
на вулиці, мусимо мати захист від 
крові потерпілого, адже через неї 
передається два жахливих віруси — 
ВІЛ-СНІД і гепатит С. Отож, наші 
руки повинні бути захищені. Ідеаль-
но мати медичні рукавички. Якщо ні, 
то целофановий пакет чи файлик. 

Покласти у відновне 
положення

Друге правило — визначити, чи 
людина притомна. Якщо так, запи-
туємо, що її болить, що трапилося 
і як я можу допомогти. Проблема 
тоді, коли потерпілий знепритом-
нів. Одразу перевіряємо дихання. 
Якщо людина дихає, повертаємо її 
на бік, у так зване відновне положен-
ня, адже якщо потерпілий лежатиме 
неправильно, у нього западе корінь 

язика, перекриються дихаль-
ні шляхи. Отож, кладемо 
на бік і викликаємо швидку 
допомогу. Якщо людина не 
дихає, то відразу ж починає-
мо серцево-легеневу реані-

мацію, адже коли зупини-
лося серце і не надходить 
кров до мозку, людина 
може померти до приїзду 
швидкої. Отож, складає-
мо свої долоні навхрест і 

робимо 30 натисків на 
грудну клітку потер-
пілого, закидаємо 
голову, закриваємо 
носа і двічі вдиха-

ємо йому в рот через целофановий 
мішечок з діркою для продуву по-
вітря, марлю чи звичайну тканину. 
Ця процедура важка фізично, тому 
треба просити, щоб хтось нас під-
мінив. Не слухаймо порад, мовляв, 
потерпілого не можна рухати, адже 
найбільше зашкодимо, коли нічого 
не робитимемо.

Серцево-легеневу реанімацію 
робимо і при утопленні. Тут не тре-
ба затрачати час на перекидання 
потерпілого чи витискання води з 
організму.

Не втручатися в організм
Звісно, треба знати, що робити. 

Скажімо, коли потерпілого судо-
мить, не можна заливати в нього 
воду. Коли хтось знепритомнів, не 
закладаємо йому в рот жодної пігул-
ки, інших ліків. На жаль, люди зви-
кли самі лікуватися і часто це спри-
чиняє незворотні ситуації.

Є недуги, які можемо розпізнати 
зовнішньо. Наприклад, при інфаркті 
рука хворого завжди буде на серці. 
Це механічний захист при болю, 
коли розпирає і тисне, здається, що 
серце вискочить назовні. Інсульт 
визначаємо за так званим три „п“ 
— просимо людину посміхнутися, 
поговорити, підняти руку. Якщо по-
смішка асиметрична, розмова незро-
зуміла і руку важко підняти, можемо 
при виклику швидкої сказати про ці 

ознаки. І не дозволити хворому за-
снути. 

Зупинити кров
Часто трапляється, що треба зу-

пинити потерпілому кров. На жаль, 
вона швидко витікає з організму. 
Кровотечу необхідно зупиняти з 
перших секунд. І знову ж таки не 
забуваймо робити це захищеними 
руками. Кровотечу треба перекрити 
— рукою, светром, футболкою, ша-
пкою, баклажкою з мінеральною во-
дою. Можемо брати будь-що чисте, 
про стерильність у першій допомозі 
не йдеться. Насамперед треба збе-
регти життя. 

Простіше зарадити невеликим 
порізам. Тут рану просто затиска-
ємо. При носовій кровотечі треба 
затиснути ніздрю, з якої витікає 
кров, голову схилити вниз (а не за-
кинути догори, як це часто роблять 
необізнані) й посидіти в спокої 10 
– 20 хвилин. Але якщо кровотеча 
не зупинилася, викликаймо швидку, 
адже незгортання крові сигналізує 
про серйозні порушення в організмі.

Доправити до лікарні
Трапляється і таке, коли ми му-

симо якомога швидше доправити 
потерпілого до лікарні, а тому не 
повинні витрачати час на щось інше. 
Скажімо, коли організм реагує на 
укуси. Місцева алергічна реакція не 
повинна викликати тривоги. Однак 
при набряку Квінке чи анафілактич-
ному шоку допоможуть лише меди-
ки. Треба терміново їхати туди, де є 
травмпункти або в найближчий сто-
матологічний кабінет. Небезпечно, 
коли набрякає слизова, гортань і 
людина не має чим дихати. Якщо є 
реакція на укус, то кожен наступний 
укус спричинятиме ще небезпечнішу 
реакцію.

Ще один вид допомоги — при 
удушенні. Треба нахилити потер-
пілого вперед, натиснути своїми 
пальцями між лопатками та зробити 
п’ять постукувань. Якщо не допомо-
гло, застосовуємо прийом Геймліха 
— правильно склавши руки, робимо 
легкі поштовхи над пупком.

Поради записала Ірина МАРТИН
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Східна 
червона 
шапочка

Розмінна 
монета 
Лаосу

Поєднан-
ня кількох 
музичних 

звуків

Приско-
рювач 

хімічної 
реакції

Феодал, 
господар 

над 
васалами

Спорт. 
інвентар 
тенісиста

Хуліган, 
злодій у 
Франції

Францу-
зький 
пись-

менник, 
автор ро-

ману 
„Чума“ 

Міра 
площі 
землі

Сліпа дів-
чинка у 
серіалі 

„Аватар“

Молодіж-
на суб-

культура

Архітектурна при-
краса, кругле вікно 
на фасаді готичного 

храму

Копито 
свині

Рух 
повітря в 

печі

Молод-
ший син 
Кайдаша

Отруйна 
змія ро-
дини га-
дюкових

Підвісний 
освітлю-
вальний 
прилад

Блазень, 
клоун

Чоло-
вічий 

право-
славний 

монастир

Гроші 
Сьєрра-
Леоне

Урочис-
тий вірш

Терорис-
тична ор-
ганізація 

басків

Кормова 
частина 
верхньої 
палуби

У магоме-
тан – іно-

вірець; 
невірний 

пес

Хижий 
птах

Британсь-
ка міра 

довжини

Безпеч-
ний вод-

ний 
шлях для 
кораблів

Пристав-
на драби-

на для 
входу в 

літак
Ім’я судді 
проекту 
„Мастер 

Шеф“ 
Браво

Бог грому 
у давніх 
сканди-

навів

Японська 
пірналь-
ниця за 

перлами

Швидкіс-
не кіно-

знімання

Міжна-
родний 
олімпій-

ський 
комітет

Мислив-
ська 

лягава 
собака

Станція 
техніч-

ного об-
слугову-

вання

Літальний 
апарат 

V-2

Удар по 
щоці 

долонею

Музичний 
епілог

Дух вогню 
у давніх 
слов’ян

Велетен-
ська 

ропуха з 
Америки

Ритміч-
ний речи-
татив під 
музику

Початок 
дня

Наріст на 
стовбурі 
дерева

Птах роду 
дрофа; 
хохітва

Рай 
Адама і 

Єви

Фахівець, 
що зна-
ється на 
грибах

Бог сон-
ця, тво-
рець у 
давніх 

єгиптян

Нота

Письмен-
ник, ав-

тор рома-
ну „Ім’я 

троянди“

Невели-
кий лис-
тяний ліс

Наймо-
лодший 
прем’єр-
міністр 

Британії

Застава 
нерухо-

мого 
майна

Гібрид 
одно- і 

дво-
горбого 

верблюда

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
Для людей, які постійно 
хизуються знанням іно-
земних мов, у пеклі при-
готований спешл кетл.

J J J
– А як я тебе впізнаю?
– Я буду в чорній шап-
ці і синіх джинсах, зріст 
185 см, вага 84 кг.
– Домовились. Я буду в 
чорній куртці з вагою і 
сантиметром.

Дідусь виграв мільйон у лотерею. 
Журналісти просять його поділи-
тися враженнями.
– Ну, що я можу сказати… Я ра-
дий, що у мене тепер велика і люб- 
ляча родина.

J J J
Прочитавши табличку „Курити 
суворо заборонено“, Василь заку-
рив лагідно.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 24
Горизонтально: 5. Тростян. 7. Реостат. 8. Ідо. 9. Історик. 10. Бліндаж. 12. Мон-
тесума. 14. Стеля. 15. Мілан. 16. Аконкаґуа. 21. Мазепа. 22. Тартак. 24. Супінатор. 
28. Папая. 29. Фауна. 30. Портфоліо. 33. Карпати. 34. Антураж. 35. Гід. 36. Колхіда. 
37. Акробат. 
Вертикально: 1. Брюссель. 2. Стерно. 3. Подіум. 4. Вакансія. 6. Нікотин. 7. Ро-
буста. 11. Стерадіан. 13. Парламент. 16. Аванс. 17. Остап. 18. Кавун. 19. Ґрунт. 20. Ак-
тор. 23. Радіатор. 25. Інтрига. 26. Аколада. 27. Карнавал. 31. Овація. 32. Інтерн.
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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. № 161619

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 ГРИГОРЧАК

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 Наталії ПАВЛИШИН.

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

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

Тел. (0322) 258-21-33, 
e-mail: info@polynet.lviv.ua, 
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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. № 154136

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.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
16 вересня — „Корсар“ (балет). 18.00.
17 вересня — „Сільська честь“ 18.00.
18 вересня — „Коппелія“ (балет). 12.00, 

„Наталка Полтавка“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
15 вересня — „Назар Стодоля“. 18.00.
17, 21 вересня — „Циліндр“. 18.00.
18, 20 вересня — „Жіночий дім (Ціна 

любові)“ (прем’єра). 18.00.
Камерна сцена
16 вересня — „Смак до черешень“. 19.00.
21 вересня — „Безіменна зірка“. 17.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом КВ № 017898, виданий Державним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Яцишина Тараса Валерійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Пилипюк Юлії Анатоліївни;
студентський квиток №  10317751, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кашкової Аделіни Во-
лодимирівни;
студентський квиток № 10334959, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Неборака Олександра 
Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Вознічки Святослава Олеговича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Поворознік Наталії Миколаївни;
студентський квиток №  11037637, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Онім Ірини Йосифівни;
студентський квиток № 14081290, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Савицької Анастасії 
Олександрівни;
студентський квиток № 10334574, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Хомин Роксолани Сте-
панівни;
залікову книжку № 1502215, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Гомонай Володимира Івановича;
студентський квиток № 10999204, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кулеби Мар’яни Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Ліхоші Анастасії Вікторівни;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Пастернака Павла Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Семків Вікторії Ігнатівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Турчиняк Софії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Карпина Романа Богдановича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стрипи Назара Вікторовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Стибеля Романа Ігоровича;
студентський квиток ВК № 09899828, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Драгун Юлії Миро-
нівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Швадчака Віталія Вікторовича;
студентський квиток ВК № 11000544, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Манойло Анастасії 
Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лютої Мар’яни Романівни;
студентський квиток ВК № 10317720, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Яріша Дмитра Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Яворської Олени Сергіївни;
диплом В-К № 41300663, виданий Державним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Князєвої Ольги Вікторівни.

Дирекція та колектив Інституту 
архітектури Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ 
висловлюють щирі співчуття за-
відувачу кафедри містобудування, 
доктору архітектури професору Галині 
Петрівні Петришин з приводу смерті 

матері.

Колектив кафедри містобудування 
Інституту архітектури Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибоке співчуття за-
відувачу кафедри професору Галині 
Петрівні Петришин з приводу тяжкої 
втрати — смерті   

матері.
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