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Гості ХХІІІ Форуму видавців
Аліна Шпак, перший заступник голови Інституту 
національної пам’яті:

„Питання історичної правди 
принципове“
Сьогодні є потреба говорити на різні історичні теми, 
роблячи акцент на літературі для шкіл і університетів. 
Показовою є інформація, що сотні керівників нацист-
ського режиму були засуджені до смертного вироку, 

ув’язнені і лише одиниці злочинців комуністичного режиму відповіли 
за свої дії. 
Нацизм — тотальне зло в очах Європи, натомість комунізм часто сприй-
мають на рівні ідеології, політологічних концепцій, але не як мільйон-
ні жертви в Україні та інших країнах колишнього Радянського союзу. 
Поважні експерти Венеційської комісії, яка вивчала законодавство з 
декомунізації в нашій країні, не розуміли, як можна було поставити на 
один щабель злочини нацизму і комунізму. Тому питання донесення 
правди щодо злочинів обох режимів для нас повинне бути принципо-
вим. Україна, яка найбільше постраждала і від нацизму, і від комунізму 
має брати безпосередню участь у цьому.

Паоло Джордано, 
італійський 
письменник:

„Література 
загострює 
біль“
Дослідження фі-
зики і написання 
книг подібні — задоволенням від 
того, коли все виходить так, як 
собі бачиш. Найбільшим викли-
ком для письменника є порожне-
ча. Саме через неї автор ніколи 
не буває абсолютно задоволений 
своїм текстом. До творення пер-
шої книжки брався, коли приходив 
втомлений з університету — вже 
не було сили боятися порожнечі. 
Мені здається, що через ту боязнь 
багато письменників стають алко-
голіками.
Якщо в нас усе гаразд, ми не ма-
ємо запитань, не шукаємо на них 
відповіді у книжках, а пливемо за 
течією. У кожного з нас дитинство 
не було надто щасливе, у кожного 
є свій болісний спогад. І ви можете 
знайти у моїх творах його відбиття 
— література загострює біль.
Найкращою книгою є та, в проце-
сі написання якої ти перебуваєш. 
Кожна книга має свій час для тво-
рення, для письменника шкідли-
вий дедлайн. Якщо поквапитися 
і видати книгу зарано, то потім 
можна дуже через це шкодувати.
Тільки живучи і пишучи, людина 
стає письменником.

Кен Робінсон, експерт в галузі освіти, Велика Британія 
(із відеозвернення до українських читачів):

„Радію, що „Школа майбутнього“ 
виходить в Україні“
Дуже радію, що моя найновіша книжка „Школа май-
бутнього“ виходить друком в Україні. В її основі — три 
ключові твердження. Перше: ми живемо в часи коло-
сальних, радикальних, глобальних змін, зумовлених 

трьома рушіями — це темпи технологічних інновацій, небачене досі 
зростання населення і величезний тиск цього на наші політичні й при-
родні системи. Друге: на передовій цих змін перебуває освіта, і потрібно 
докорінно переглянути свої уявлення про талант, розум і здібності, 
адже більшість наших систем трактує їх дуже вузько — і ми ігноруємо та 
зводимо нанівець чимало талантів наших дітей. І третє: маємо почати 
робити все по-іншому, бо наші старі освітні системи не відповідають 
на виклики ХХІ ст.

Наталія Бордун, директорка Інституту лідерства та управління УКУ, учасниця дискусії                                                
„Як примножувати культурний капітал суспільства? Освіта упродовж життя“:

У дорослому віці люди ставляться                                                                                   
до навчання по-іншому
Сьогодні, в час активних змін, дорослі люди, які вже мають освіту, нерідко вирішують змінити 
фах чи вдосконалити попередній. І саме освіта для дорослих може давати інші моделі суспіль-
ства щодо прийняття рішень і змін світогляду. Зрештою, є речі, які в дитячому віці ми ще так не 
сприймаємо. Або не маємо їхньої усвідомленої потреби. Сьогодні більшість професій вимагають 
від людини постійного розвитку. Інакше можна застигнути, не йти в ногу з часом, залишитися неконкурентним. 
Тому безперестанно вчитися повинні і ті, хто сам вчить — учителі, викладачі.

Думки записали:                                                                                                                                                                                                                                                                 
Наталія ПАВЛИШИН, Наталя ЯЦЕНКО,                                                                                                                                                                               

Ірина ШУТКА, Ірина МАРТИН
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Закінчення на 6 с. m

вчена рада

Важливі аспекти університетського життя
На черговому засіданні Вченої ради мова йшла про важливі аспекти життя 

університету: виконання у 2016 році плану прийому студентів, здобувачів 
за програмами підготовки доктора філософії, а також  ступеня доктора наук, 
про готовність матеріально-технічної бази університету до нового навчального 
року. З цих питань прийнято відповідні ухвали.

Відмінників освіти 
стало більше

Перед початком за-
сідання вчений секре-
тар університету Роман 
Брилинський повідомив 
радісну новину, яка на-
дійшла з Ріо-де-Жанейро: 
асистент кафедри інфор-
маційних систем та мереж 
ІКНІ, кандидат технічних 
наук Андрій Демчук став 
чемпіоном XV літніх Па-
ралімпійських ігор-2016 у 

фехтуванні на шаблях се-
ред спортсменів-візочни-
ків категорії „А“. У фіналі 
особистого турніру він 
упевнено переміг угорця 
Річарда Освата з рахун-
ком 15:8. Цю інформацію 
присутні зустріли бурхли-
вими оплесками. 

Ректор Юрій Бобало 
вручив нагрудні знаки 
„Відмінник освіти Украї-
ни“ заступнику директора 
ІКНІ професору Наталі 
Шаховській, директору 

ІБІД професору Зіновію 
Бліхарському, професо-
ру кафедри маркетингу 
і логістики ІНЕМ Ользі 
Мних, завідувачеві кафед-
ри електричних станцій 
ІЕСК професору Михай-
лу Сегеді та колишньо-
му професорові кафедри 
кадастру територій ІГДГ 
Ростиславу Панасу. Гру-
па молодих учених отри-
мала з рук ректора дипло-
ми докторів і кандидатів 
наук.

Плюси і мінуси 
вступної кампанії

Про виконання у 2016 
році плану прийому сту-
дентів на навчання за 
освітньо-професійними 
програмами підготовки 
молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста, 
магістра та здобувачів на 
навчання за освітньо-на-
уковими програмами під-
готовки доктора філосо-
фії і здобувачів ступеня 
доктора наук доповідали 
відповідальний секретар 
Приймальної комісії уні-
верситету Роман Шуляр 
і завідувач відділу докто-
рантури та аспірантури 
Олена Мукан.

Як відзначив Роман 
Шуляр, у Львівській по-
літехніці та в коледжах 
навчається 12246 бакалав-
рів, з них за кошти дер-
жавного бюджету — 6122 
осіб, за кошти фізичних 
та юридичних осіб — 6124 
особи. Щодо спеціалістів 
і магістрів, то в нас здо-
буватимуть вищу освіту 
4216 осіб, що на 6 відсот-                                    
ків менше, ніж торік.                                                          

„золота“ перемога

Політехнік став чемпіоном!
Цьогоріч українська Паралімпійська команда стала сенсацією 

на змаганнях у Ріо-де-Жанейро, особливо зважаючи на зовсім 
невтішні результати Олімпійської збірної України на олімпіаді 
Ріо-2016. Серед тих, хто завоював „золото“ — асистент кафедри 
інформаційних систем та мереж ІКНІ Львівської політехніки 
Андрій Демчук. Він став чемпіоном XV літніх Паралімпійських 
ігор-2016 у фехтуванні на шаблях серед спортсменів-візочників 
категорії А. Редакція тижневика приєднується до чисельних при-
вітань чемпіона.

У фіналі особистого турніру шаб-                                                                                      
ліст упевнено переміг угорця Рі-
чарда Освата з рахунком 15:8. По-
передньо в турі прямого вибування 
Андрій Демчук почергово здолав 

супротивників із Франції та 
Китаю. 

Для спортсмена це не лише пер-
ше „золото“, а й перша Паралімпіада. 
Свою перемогу чемпіон присвятив во-

їнам АТО, своїм друзям, які загинули у 
війні зі східним агресором. 

Н. П.
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актуально

Освітні проблеми вищої школи з погляду 
львівських педагогів
Члени Комітету ВР України з 

питань науки і освіти провели 
у Львові виїзне засідання „Про 
стан законодавчого врегулю-
вання організації навчально-ви-
ховного процесу з учнівською та 
студентською молоддю і заходи 
щодо її удосконалення“, також 
зустрілися у Львівській політехні-
ці з керівниками вишів Львова та 
області. 

Перший заступник голови ко-
мітету ВР з питань науки і освіти 
Олександр Співаковський, а також 
перший заступник міністра освіти і 
науки України Володимир Ковтунець 
проаналізували цьогорічні нововве-
дення у системі проведення ЗНО, зо-
крема правило „бюджетне місце – за 
вступником“ і зменшення кількості 
пільговиків. Свою думку з цього при-
воду висловила ректор Дрогобицько-
го педуніверситету Надія Скотна. На 
її переконання, скасування пільг для 
вступників із гірських регіонів нега-
тивно позначиться на кадрах педаго-
гічних працівників у цих краях, адже 

„той, хто виріс на Хрещатику, не за-
хоче їхати на роботу в гірське село“. 
Натомість народний депутат Олексій 
Скрипник, який працює у комітеті з 
питань освіти (до слова, колишній 
викладач Львівської політехніки), 
заперечив цю думку твердженням 
про те, що сільським дітям треба не 
пільги надавати, а створювати мож-
ливості якісної підготовки до ЗНО. 

Ректор університету ім. І. Фран-
ка Володимир Мельник наголосив 
на необхідності зосереджуватися на 
розвитку науки, без якої виш може 
обмежитися наданням освітніх по-

слуг. Також йшлося про фінансуван-
ня вишів, їхніх наукових шкіл, різні 
можливості залучення інших коштів, 
окрім бюджетних, на розвиток уні-
верситетів. Говорили і про особли-
вості вступу до магістратури, а та-
кож про те, як підвищити престиж 
національної освіти, щоб учорашні 
школярі вступали до українських, а 
не закордонних університетів. 

Львівську політехніку на цій зу-
стрічі представили проректори Во-
лодимир Павлиш і Роман Корж. 

Ірина МАРТИН

наукові розробки

Безпілотники політехніків

Науковці Інституту геодезії спільно з підприєм-
ством Abris Desigh Group виготовили три безпі-

лотники. Один із них у жовтні візьме участь у між-
народній виставці Intergeo-2016, яка відбудеться у 
німецькому місті Гамбурзі.

З цієї нагоди представ-
ники ІГДГ, підприємства 
Abris Desigh Group, при-
четні до праці над безпі-
лотниками, зустрілися з 
ректором Львівської по-
літехніки Юрієм Бобалом 
та проректором Наталею 
Чухрай. Зустріч відбулася 
у лабораторії геодезистів, 
що розміщена на даху 2 
навчального корпусу. 

Про особливості та тех-
нічні характеристики но-
востворених літаків роз-
повів директор інституту 
Корнилій Третяк, а також 
професор кафедри фото-
грамметрії і геоінформа-
тики Володимир Глотов 
та головний конструктор 

Abris Desigh Group Вадим 
Колесніченко. 

У цій спільній праці нау-                                                                                                         
ковці Політехніки взяли-
ся за фотограмметричну 
розробку, аерознімання 
й опрацювання фотогра-
фій. Решту робіт викону-
вали на вже згадуваному 
підприємстві. Один із 
безпілотників створили 
для практичних занять 
студентів. 

Перевага новостворе-
них безпілотників у тому, 
що їм притаманна стабіль-
ність польоту, швидкості, 
відповідність нормам кла-
сичного аерознімання.
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до першого ювілею

В ІЕПТ навчають тих, хто 
поліпшуватиме стан довкілля
Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльно-

сті та туризму імені В’ячеслава Чорновола (ІЕПТ) – наймолодший 
з інститутів Львівської політехніки – святкує п’ятиріччя. 

Заснування, розвиток
Попередником ІЕПТ є Львів-

ський державний інститут новіт-
ніх технологій та управління імені 
В. Чорновола, який став структур-
ним підрозділом Політехніки. На 
базі цього інституту і кафедри еко-
логії та охорони навколишнього се-
редовища ІХХТ було створено ІЕПТ 
ім. В. Чорновола, до складу якого 
ввійшли п’ять кафедр. У травні 
2015 р. після реорганізації кафедр 
безпеки життєдіяльності й охоро-
ни праці створено найновішу ка-
федру – цивільної безпеки. Отож, 
на сьогодні в інституті є шість ка-
федр: екології та збалансованого 
природокористування, екологіч-
ної безпеки та природоохоронної 
діяльності, підприємництва та 
екологічної експертизи товарів, 
туризму, загальної екології та еко-
інформаційних систем, цивільної 
безпеки.

– Особливістю нашого інсти-
туту є багатопрофільність. Ми на-
вчаємо майбутніх екологів, фахів-
ців із технологій захисту довкілля, 
туризму, підприємництва, торгівлі 
і біржової діяльності, а в найближ-
чому майбутньому готуватимемо 
спеціалістів із цивільної безпеки, 
– розповідає директор ІЕПТ про-
фесор Олександр Мороз. 

З-понад 90 науково-педагогіч-
них працівників інституту – 17 
докторів наук, професорів та 58 
кандидатів наук. Серед них є заслу-
жені діячі науки і техніки України 
та відмінники освіти України.

– Наші викладачі беруть актив-
ну участь у міжнародних науко-
во-технічних симпозіумах і кон-
ференціях, публікують результати 
власних наукових досліджень у 
міжнародних та українських фахо-
вих виданнях. Наприклад, асистент 
кафедри туризму Андрій Мальо-
ваний стажувався в Королівсько-
му технологічному університеті 
(Стокгольм, Швеція), а асистент 
кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності Алла 
Войціховська – у США, – продов-
жує розмову заступник директора, 
декан повної вищої освіти профе-
сор Ігор Петрушка.

Наукові здобутки, 
навчання за обміном 

З 2015 року в інституті працює 
спеціалізована вчена рада зі спе-
ціальності „екологічна безпека“. 
Вийшов друком перший випуск ан-
гломовного журналу Environment 
Protection („Охорона навколиш-
нього середовища“). В інституті 
розвиваються напрями наукових 
досліджень, пов’язані з удоскона-
ленням чинних та створенням но-
вих екологічно безпечних техноло-
гій та устаткування, дослідженням 
та впровадженням сучасних мето-
дів очищення газових викидів, рід-
ких стоків, переробки та утилізації 
твердих відходів тощо. Тобто нау-
ковою діяльністю тут намагаються 
поліпшити стан довкілля і водночас 
створити умови для розвитку під-
приємництва та комплексу турис-
тичних послуг у регіоні.

На базі ІЕПТ часто відбуваються 
наукові конференції. Зокрема тра-
дицією став Міжнародний конгрес 
„Екологія. Охорона навколишнього 
середовища. Збалансоване приро-
докористування“. Для проведення 
наукових досліджень та навчання 
студентів інститут має сучасні на-
вчально-наукові лабораторії: на-
вчально-наукову лабораторію еко-
логічного контролю та експертизи, 
обладнану рентгенофлюоресцент-
ним аналізатором Expert3L, 2; уні-
верситетську лабораторію віднов-
люваних джерел енергії, створену 
відповідно до умов гранту, в якому 
брали участь Краківська і Львівська 
політехніки (цікаво те, що управ-
ління роботою обладнання фахівці 
здійснюють у режимі онлайн через 
інтернет). Також є науково-дослід-
на лабораторія НДЛ-113, сертифі-
кована для проведення вимірювань. 

У ній можна, крім наукових дослі-
джень, виконувати сертифікаційні 
випробування, проводити еколо-
гічну експертизу та надавати комп-
лексні науково-технічні послуги з 
розроблення і впровадження пере-
дових технологій.

– Наші студенти часто отриму-
ють іменні стипендії та премії,– 
розповідає заступник директора 
інституту з виховної та організа-
ційної роботи Ірина Казимира. 
– Стипендіатами Верховної Ради 
України є Юлія Богачевська та Со-
ломія Войціховська, Вченої ради 
університету — Ірина Яцушко, 
Павло Петрівський, премію ЛОДА 
та Облради отримали Богдан Валь-
ко та Христина Яроцька, стипен-
дію імені В. Чорновола — Соломія 
Кукавська. Серед студентів є пе-
реможці всеукраїнських студент-
ських олімпіад і конкурсів. Зокрема 
Мар’яна Омелян виборола перше 
місце на Всеукраїнській студент-
ській олімпіаді „Екологія, охорона 
навколишнього середовища та зба-
лансоване природокористування“, 
а Дмитро Петьовка — переможець 
ІІ туру Всеукраїнської студент-
ської олімпіади з екологічної без-
пеки.

Спудеї ІЕПМ охоче беруть участь 
у міжнародних програмах обміну. 
Скажімо Соломія Войціховська 
студіювала в Університеті Карл-                                                                                                                          
сруе (Німеччина), Марія-Тереза 
Вашкурак — у Бялостоцькій полі-
техніці (Польща). Хто навчається 
на туристичних та екологічних спе-
ціальностях, за програмою акаде-
мічного обміну впродовж семестру 
перебувають у Поморській академії 
(м. Слупськ, Польща). Лише за 2015 
– 16 навчальний рік 26 студентів 
взяли участь у цьому обміні, а цього 
семестру ще 16 їдуть до Поморської 
академії. Тепер викладачі інституту 
разом із польськими колегами роз-
робляють навчальні програми для 
здобуття подвійних дипломів.

Щорічні дебати, урочисті акаде-
мії, толоки, туристичні змагання – 
цим живуть студенти та їхні викла-
дачі у позанавчальний час.

Ірина МАРТИН
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Важливі аспекти університетського життя
m Закінчення. Початок на 3 с.

А ось за освітньо-профе-
сійною програмою під-
готовки молодшого спе-
ціаліста в університеті і 
коледжах навчається 2507 
осіб, а це на 16 відсотків 
більше, ніж у 2015 році. 

Доповідач звернув 
увагу й на негативний бік 
вступної кампанії, тому 
ректор порадив керівникам 
інститутів проаналізувати 
причини, через які близько 
300 абітурієнтів відмови-
лися від бюджетної форми 
навчання, віддавши пере-
вагу комерційній, провести 
моніторинг цих абітурієн-
тів, причин їх відмови. До 
того ж, з восьми найкращих 
вишів України Львівська 
політехніка в процентному 
співвідношенні збільшила 
кількість прийому студен-
тів найменше.

Цього року університет 
ліцензував для аспірантів 
54 спеціальності, посівши 
перше місце серед окре-
мих вишів України (для 
порівняння: у КПІ — 42, а 
в Могилянки — 16). Олена 
Мукан ознайомила членів 
Вченої ради з узагальне-
ною інформацією вико-
нання плану прийому до 
аспірантури (цьогоріч на 
державній формі навча-
тиметься 49 осіб і 25 — на 
комерційній), доповіла 
про результати вступних 
випробувань (вступникам 
слід ретельніше вивчати 
іноземну мову), й зробила 
аналіз динаміки прийому 
до аспірантури впродовж 
2012 — 2016 років. На жаль, 
з роками кількість охочих 
навчатися в аспірантурі за 
державним замовленням 
і за кошти фізичних осіб, 
зменшується. В докторан-
турі на державній формі 
навчання здобуватиме ви-
щий науковий ступінь 12 
осіб і одна особа — на ко-
мерційній.

Оскільки вступ 
в аспірантуру від-
бувався за новими 
правилами, що за-
бороняють брати 
в аспірантуру ма-
гістрів, які закін-
чують навчання у 
грудні (навчання ж 
в аспірантурі роз-
починається у ве-
ресні), це негативно 
вплинуло на резуль-
тати прийому. „Ми 
приймаємо найкращих, а за 
результатами іспитів іно-
земної мови майже поло-
вина вступників отримали 
трійки“, відзначив ректор 
професор Юрій Бобало. 
Він наголосив на тому, що 
іспити з іноземної, які зго-
дом складатимуть аспіран-
ти, будуть дуже жорсткі, і 
про це їм слід пам’ятати. 
Загалом, відзначив ректор, 
вступна кампанія пройшла 
успішно. 

До зими готові
Загалом, як доповів про-

ректор з навчально-вироб-
ничої роботи Володимир 
Крайовський, стан матеріа-     
льно-технічної бази уні-
верситету за останні 5 – 8 
років значно поліпшено: 
відремонтовано чималий 
аудиторно-лабораторний 
фонд, санвузли, інженер-
ні мережі, душові та кухні 
в студентському містечку, 
поліпшено благоустрій 
його території. Є позитивні 
зрушення й на університет-
ських базах відпочинку. 

Чекає якнайшвидшої 
реалізації проект з енерго-
ощадності. Але, оскільки на 
його виконання кошти дає 
Євробанк, то Політехніка 
вирішила дочекатися їх, а 
тоді вже приступати до ро-
бити. За повідомленням мі-
ністра освіти і науки, його 
реалізація розпочнеться 
вже з наступного року і три-
ватиме до 2021 року. Сума 

проекту — 10,8 млн. євро. 
Тоді ж продовжать ремонт-
ні роботи. Передбачено 
заміну системи опалення, 
модернізацію системи вен-
тиляції і освітлення, рекон-
струкцію системи гарячого 
водопостачання. Вже готові 
технічні завдання, фахівці 
працюють над удоскона-
ленням проектно-кошто-
рисної документації на-
вчальних корпусів: № 36 
(просп. Чорновола, 57), 
№ 23 (вул. Колесси, 2), 
№ 34 (вул. Стуса, 2), № 6, 
№№ 19 і 20 (вул. Кн. Рома-
на). Заплановано облашту-
вання підземних переходів, 
реконструкцію дахів у тре-
тьому і десятому гуртожит-
ках (з надбудовами), завер-
шення капітального ремон-
ту в гуртожитках № 1, 4, 5. 
У планах — реконструкція 
студентського комбінату 
харчування, актової зали 
першого навчального кор-
пусу, будівництво спор-
тивних майданчиків на 
вул. Лукаша, 4, переоблад-
нання (або інші варіанти) 
приміщення колишнього 
„Полярону“.

Зупинився доповідач і 
на підготовці університету 
до опалювального сезону, 
реконструкції котельного і 
інженерного господарства, 
заощадженні енергоносіїв. 
У Політехніці функціонує 
15 газових котелень і палив-
них. Уже готові до опалю-
вального сезону 8 котелень, 
ще дві — на стадії підготов-

ки. На черзі — цен-
тральна котельня 
(вже встановлено 
нові котли), на ву-
лицях Князя Рома-
на, Стуса, Колеси, 
у Славську. Загалом, 
якщо зберігати цей 
темп, то, на думку 
Володимира Кра-
йовського, в най-
ближчі 4 – 5 років 
котельне господар-
ство буде повністю 

модернізовано. Тоді воно 
стане не лише безпечним, 
а й дасть суттєву економію 
газу і коштів на нього.

Доповідач запевнив чле-
нів Вченої ради, що опалю-
вальний сезон, незважаю-
чи на те, що деякі системи 
опалення, які експлуатують 
уже понад 40 років, вимага-
ють якнайшвидшої заміни, 
пройде без збоїв. Він також 
звернув увагу присутніх на 
проблемних питаннях, які 
так і не вдалося вирішити. 
Зокрема, не отримали вчас-
но (до формування бюдже-
ту) необхідну інформацію з 
усіх об’єктів, тому не закла-
ли у бюджет реальні кошти 
на їх реалізацію. Потребує 
серйозного вдосконалення 
й формування сам бюджет, 
адже в другій половині 
року, зазвичай, виникають 
проблеми з придбанням 
матеріалів, що впливає на 
темпи робіт. Реорганізації 
чекає й ПКО „Політехніка“, 
удосконалення — управ-
лінська структура ведення 
господарської діяльності. 
Як запевнив доповідач, 
„матеріально-технічна база 
університету до нового на-
вчального року готова“, 
тому й надалі його служба 
„чітко прогнозуватиме і 
реально плануватиме ре-
монтні роботи, що буде за-
кріплено у бюджеті універ-
ситету. Це практика мину-
лих років, її слід розвивати 
і підтримувати“.

Катерина ГРЕЧИН
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ІТ-пікнік: як правильно „готувати“ бізнес

Такі пари, як перший TechTalk-пікнік Львівської політехніки, мабуть, жоден 
студент не пропускав би. 12 вересня, до Дня програміста, четвертокурсни-

ки Політехніки, які вивчають комп’ютерну інженерію, поза університетом і в 
позанавчальний час мали нагоду дізнатися від представників компанії Skeiron, 
як робити ІТ-бізнес.

Skeiron, що займається 
аерофотозйомкою, репре-
зентували Юрій Стойко, 
генеральний директор 
компанії, і Андрій Грив-
няк, виконавчий директор 
і водночас студент-магі-
странт Політехніки. Вони 
— не набагато старші за 
учасників зустрічі — охо-
че розповіли про народ-
ження ідеї та команди, 
ризики і клієнтів, безпі-
лотні технології і 3D-мо-
делювання.

Починати справу ра-
дять із припущення: так, 
скейронівці припустили, 
що аерофотозйомка ко-
мусь потрібна, взялись 
перевіряти — з’ясувало-
ся, що попит є (хоча „зви-
чайно, ти завжди ризи-
куєш!“). Хлопці вивчали 
можливості дронів для 
зйомки, експериментува-
ли, запустили сайт і кину-
ли оголошення в інтернет 
— так прийшов перший 
клієнт. Компанія на рин-
ку вже півроку, замовлень 
стільки, що вільний день 
у графіку годі знайти… 

Дохід є, через півтора 
року сподіваються вийти 
на прибуток. У команді 
загалом п’ятеро людей, 
різних за фахом (бізнес і 
право, комп’ютерні нау-
ки, геодезія, ін.); кожно-
му важливо зайняти свою 
функціональну нішу, щоб 
не бути „баластом“ і пра-
цювати ефективно.

Skeiron спеціалізуєть-
ся на зйомці будівельних, 
промислових об’єктів, 
нерухомості. Роблять 
3D-моделі, заміри об’єк-
тів для аналізу їхнього 
стану (наприклад, кар’єр), 
ортофотоплани; ці дані 
потрібні як для самого 
бізнесу, так і для інвесто-
рів, геодезичних служб. За 
словами ІТ-бізнесменів, 
чітко визначити напрям і 
масштаб діяльності вкрай 
важливо — аби не розпо-
рошуватись. Загалом в 
Україні нині з півдесят-
ка серйозних компаній, 
які займаються аерофо-
тозйомкою (скажімо, у 
сільському господарстві 
№1 є Dronе.UA; дехто 

робить рекламу, знімає 
весілля), галузь фактично 
— у процесі становлення.

— Невідомість — це 
в інноваційному бізнесі 
найскладніше. Особливо 
якщо йдеться про „софт“ 
і якщо ринок несформо-
ваний. Коли ти до кінця 
не знаєш ринку, клієнтів, 
технологій, то нема на 
кого орієнтуватися, з чим 
порівняти. Тоді, хоч це 
дивно, навіть ціну важко 
„придумати“. А, крім цьо-
го, є проблема жлобства: 
на відповідний якісний 
продукт гроші шкодують 
навіть потужні компанії, 
— говорить Юрій Стойко.

Цікаво, що, крім ко-
мерційних проектів, 
Skeiron втілює й непри-
буткові, зокрема 3D-мо-
делювання пам’яток ар-
хітектури, які зазнають 
руйнування, як-ось костел 
св. Йосипа у Підгірцях чи 
Червоногородський за-
мок на Тернопільщині. Це 
спосіб звернути увагу на 
необхідність збереження 
цінних об’єктів і реалізу-

вати соціальну 
відповідальність 
свого бізнесу.

ІТ-пікнік мав 
і практичну скла-
дову: студенти 
дізналися про 
різні моделі дро-
нів — Phantom 3                                                        
та Inspire, а 
відкрита лока-                       
ція — веслуваль-
н о - с п о р т и в н а 
база Львівського 
відділення Комі-
тету з фізичного 
виховання МОН 
у Наварії — до-
зволила про-
демонструвати 

можливості керування 
Inspire’ом і його камерою. 
А завдяки окулярам допов-
неної реальності всі охочі 
могли оглянути місцевість 
„очима“ дрона. Студентам 
такий формат сподобався, 
підсумовує Анатолій Ігна-

тович, старший викладач 
ЕОМ Політехніки, який 
власне й ініціював прове-
дення заходу:

— Коли студент си-
дить на парах в аудиторії, 
слухає лекцію чи навіть 
дивиться інтерактивну 
презентацію — це стан-
дартно. Хочеться чогось 
інноваційного в навчаль-
ному процесі. Маємо 
предмет „Комп’ютерні 
системи“, тож логічно оз-
найомлювати студентів з 
новинками в галузі ІТ. Так 
з нашим студентом із ко-
манди Skeiron вирішили 
організувати такий-ось 
TechTalk — технічну 
розмову про ІТ-бізнес: 
для студентів це нагода 
наблизитись до практики, 
для компанії — прорекла-
мувавти себе і, можливо, 
знайти нові кадри, адже 
вона росте. Для Політех-
ніки це новий формат, 
який, сподіваюсь, стане 
традиційний. Вже дума-
ємо, кого далі запрошу-
вати. Можливо, це буде 
стартап, що розробив 
„інтелектуальну кружку“, 
яка аналізує якість ріди-
ни; у цій команді теж є 
один із наших студентів.

Ірина ШУТКА| С
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Жінка, яка підкорила світ
Уздовж старовинного львів-

ського парку стрімко вгору здійма-
ється коротка вулиця. Вгорі вулиці 
на фасаді будинку № 23 ми бачимо 
барельєф із зображенням вродливої 
гордої жінки...  У далекому 1903 р. до 
цього дому була прикута увага всіх 
мешканців Львова, адже його влас-
ницею стала легенда європейських 
оперних сцен українська співачка 
Соломія Крушельницька (1872 – 
1952), яку щиро вітали як „горожан-
ку“ міста Лева. З цього часу бере 
свій початок історія „Музикальної 
кам’яниці“ – львівського дому Со-
ломії. З 1989 р. на другому поверсі 
будинку розмістився меморіальний 
музей співачки, який розповідає 
про життєвий шлях нашої краянки. 
А в 1993 р. вулицю названо її ім’ям. 
Минуло вже більше півстоліття, як 
велика українка покинула цей світ, 
але її яскрава талановита особи-
стість і дотепер захоплює, вражає, 
надихає...

Напередодні дня народження 
Соломії Крушельницької першо-
курсники Львівської політехніки 
(спеціальність „музеєзнавство, 
пам’яткознавство“) відвідали музей 
славетної співачки і поділилися сво-
їми враженнями... 

Павло Ковальський:
– Для нас, українців, — це велика 

жінка, яка прославилася на весь світ. 
Було дуже цікаво послухати трішки 
історії не в аудиторії на лекції, а 
саме в музеї. У музеї дуже цікаво роз-
повідають про неї, і я радив би всім 
політехнікам його відвідати. Скоро 
буде річниця з дня народження сла-

ветної співачки, і в музеї експонува-
тиметься нова виставка.

Христина Ятищук:
– Чудова експозиція. В музеї 

гідно бережуть пам’ять про нашу 
землячку. Також мені до вподоби, 
як оформлено експонати... У квар-
тирі-музеї ніби час зупинився для 
того, щоб насолоджуватися духом 
сильної і незалежної жінки, яка під-
корила своїм голосом сцени всього 
світу. Музей – дорогоцінна скринь-
ка історії Соломії Крушельницької, 
маленька частина її великого світу.

Ольга Савран:
– Це була цікава розповідь екс-

курсовода п. Галини Огорчак, яка 
знає свою справу та є справжнім 
професіоналом. У музеї я поринула 
у тодішню атмосферу і мала змогу 
послухати голос Соломії Крушель-
ницької...

Галина Семенина:
– Історія життя Соломії Кру-

шельницької насичена і захоплюю-
ча. Це була наполеглива та цілеспря-
мована жінка, у якої є чому вчитись. 
Вона не вміла здаватися (коли в Іта-
лії „перелаштовувала“ свій голос з 
мецо-сопрано на сопрано), завжди 
йшла вперед. Хоча Соломія Кру-
шельницька здобула велику славу, 
вона не загордилася. Я багато для 
себе почерпнула, відвідавши цей 
музей: попри труднощі та проблеми 
– не здаватися, завжди йти вперед, 
розвиватися, удосконалюватися!

Максим Маров:
– Музей наповнено старовин-

ними предметами того часу, а від 
того, що він є у квартирі, дуже легко 

уявити та пори-
нути у той час 
життя С. Кру-
шельницької, 
відчути атмос-
феру та побут. 
Найбільше запам’ятався інтер’єр, 
як зі смаком його зроблено. Цікаво 
було почути голос (запис) з мину-
лого.

Василь Горбаль:
– Коли буде у вас вільний час, 

не проходьте повз Музей Соломії 
Крушельницької. В цьому музеї ви 
дізнаєтеся багато нового про леген-
дарну співачку та акторку, яка багато 
подорожувала, знала сім мов, зага-
лом вона сильна жінка, що впевнено 
йшла до своєї мети...

Уляна Петраш:
– У музеї прекрасна атмосфера. 

Коли я тільки зайшла в першу кімна-
ту, то було таке враження, що немов 
перенеслася на ціле століття назад. 
Найбільше мене вразили картини і 
фотографії, а також реконструкції 
костюмів оперної Діви. Не треба 
забувати і про екскурсовода, завдяки 
йому екскурсія пройшла на одному 
диханні у легкій невимушеній обста-
новці. 

Марія Подойнікова:
– Наш світ постійно змінюється. 

І ми рушії цих модифікацій. Можли-
во, так само вважала і видатна спі-
вачка Соломія Крушельницька. Над-
звичайний творчий і життєвий шлях: 
від львівської консерваторії – до 
італійської та німецької вокальних 
шкіл, і як висновок – світове визнан-
ня. Вона опинилася на одному щаблі 
з видатними співаками того часу. 
Жодній жінці це не вдавалося, крім 
„чарівної Чіо-Чіо-сан“. Відвідавши 
музей Соломії Крушельницької, я 
для себе поповнила список видатних 
жінок, які змінили історію. Для мене 
ця особистість – взірець натхненно-
сті, духовної стійкості та самоіден-
тифікації. І я вірю, що ім’я славетної 
Соломії Крушельницької буде вічно 
живим і незгасаючим!

Упорядкувала                                                     
Роксоляна ПАСІЧНИК,

ст. наук. співробітник Музею                     
Соломії Крушельницької,

асистент кафедри Історії України 
та етнокомунікації ІГСН 

Львівської політехніки
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Михайло Грушевський: знане і незнане
В актовій залі Політехніки 16 вересня відбувся Міжнародний симпо-

зіум „Михайло Грушевський: знане і незнане“, який організували і 
провели МІОК, ЛОДА, ЛОР, Українсько-турецький культурний центр 
„Сяйво“ та Львівське суспільно-культурне товариство „Холмщина“.

17  вересня цього року ми-
нуло 150 років від дня народ-
ження українського історика, 
громадського та політичного 
діяча, багаторічного голови 
НТШ у Львові, завідувача ка-
федри історії Львівського уні-
верситету, автора понад 2000 
наукових праць Грушевсько-
го. Епохальна постать укра-
їнської історії, будівничий 
нашої державності та модер-
ної української нації, людина 
з когорти тих, що визначали 
орієнтири українського національ-
ного руху кінця ХІХ та початку ХХ 
ст., зібрала у Львівській політехніці 
дослідників його життя і діяльності з 
України, Польщі, Росії, Німеччини, 
представників різних установ та гро-
мадських організацій.

Роботу симпозіуму розпочали з 
Гімну України, який виконав чоло-
вічий хор „Орфей“ Народного дому 
„Просвіта“ (диригент — Володимир 
Вівчарик). Учасників заходу привіта-
ли: проректор з науково-педагогічної 
роботи Роман Корж, народний депу-
тат України Оксана Юринець (запро-
понувала видати книжку про Михайла 
Грушевського від А до Я — своєрідну 
абетку про головні віхи його жит-
тя), директор департаменту з питань 
культури, національностей та релігій 
ЛОДА Христина Береговська, голова 
суспільно-культурного товариства 
„Холмщина“ Ірина Гринь, голова 
об’єднання „Закерзоння“ Володимир 
Середа. 

Під час пленарного засідання 
присутні ознайомилися з цікавими 
доповідями Григорія Купріяновича, 
доктора Центру Східної Європи Уні-
верситету Марії Кюрі-Склодовської в 
Люблині, викладача Вищої школи ад-
міністрації та підприємництва (про 
місце М. Грушевського в історичній 
пам’яті холмщаків та на Холмщині. До 
речі, в Холмі, де народився Грушев-
ський, наприкінці вересня планують 
провести конференцію, присвячену 
цій видатній постаті), члена-корес-
пондента УВАН, почесного академі-
ка АН ВШ України професора Дари-

ни Блохин (внесок М. Грушевського у 
ренесанс української науки), заступ-
ника голови Нижнєкамської міської 
національно-культурної автономії 
„Українське товариство „Вербичень-
ка“ з Татарстану Людмили Найденко 
(про вшанування видатних постатей 
історії, культури та освіти українсько-
го народу в Татарстані) та багатьох 
інших.

— Ми взяли на себе місію організа-
ції цього симпозіуму, бо Михайло Гру-
шевський заклав національну ідентич-
ність в Україні і поза нею, — говорить 
директор МІОКу доцент Ірина Ключ-
ковська. — Свого часу він писав: „…ми 
відновлюємо нашу українську держав-
ність і нашу державу, якою ми жили і 
яка була відібрана в нас проти нашої 
волі“. Власне Грушевський допомагає 
нам визволитися з меншовартості, бо 
хоч і відзначили 25-річчя незалежнос-
ті України, однак наша держава сягає 
своїм корінням в глибоку давнину.

Ірина Михайлівна закликала мо-
лодь читати праці М. Грушевського, 
аби „зрозуміти, якого роду ми є“. 

З доповіддю про перебування 
Грушевського у Казані виступив на 
симпозіумі й голова Українського то-
вариства „Вербиченька“, діяч україн-
ського руху в Татарстані, дослідник 
казанського періоду життя видатного 
історика Євген Савенко.

—  Я дуже радий, що знову у Льво-
ві, бо надії приїхати сюди було дуже 
мало, — каже він. — Добре, що Украї-
на у таких важких умовах пам’ятає свої 

славні постаті. Ми ж зі свого 
боку робимо все від нас за-
лежне для позитивного іміджу 
України у Татарстані. До речі, 
в Казані, де Грушевський жив 
і працював майже рік, зберег-
лася меморіальна таблиця (в 
Москві її тихенько зняли ще у 
2014 році). В архіві зберігаєть-
ся чимало відомостей про ньо-
го. Я маю дозвіл працювати в 
цьому архіві, знаходжу там 
багато цікавого для України. 
Ці крихти треба повертати в 
Україну, щоб історична „сті-

на“ мала якнайменше „дірок“ і „про-
шарків“. 

Професор Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, 
академік АН вищої школи України, 
голова Правління українсько-турець-
кого культурного центру „Сяйво“ Во-
лодимир Сергійчук теж мав доповідь 
на симпозіумі, на який привіз потуж-
ну когорту науковців з Києва. Він за-
просив до участі в заході й директора 
Львівської філії центру „Сяйво“ Алі 
Орана, що вже рік працює у Львові. 

— Проведення симпозіуму — 
дуже приємний факт, бо саме у Льво-
ві Грушевський викристалізувався як 
справжній громадянин України і ве-
ликий український вчений, — ділиться 
враженнями Володимир Сергійчук. — 
Приємно бути в Львівській політехні-
ці, де вчилися Степан Бандера, Роман 
Шухевич та багато інших видатних 
українських патріотів. Їхня самопо-
жертва для України — це наслідок 
титанічної праці і самопожертви Гру-
шевського для України.

Симпозіум, на якому говорили 
про життя та діяльність Грушевсько-
го, його велику спадщину, знану і не-
знану, залишила у серцях її учасників 
приємне враження і бажання якнай-
більше дізнатися про великого побор-
ника української державності.

Катерина ГРЕЧИН 

Поправка
У ч.25 „Аудиторії“ вкралася помилка. На 9 с. у четвертій колонці 19 рядок зго-
ри слід читати: семінарист Володимир Шашкевич. Авторка і редакція просять 
вибачення за помилку.
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Кілька важливих тез про освіту в Україні

Про ширший погляд на інтелект і важливість самонавчання, про рефор-
мування галузі шкільництва й вищої освіти та взаємозв’язки остан-

ньої з бізнесом говорили в рамках тематичного майданчика „Освіта“.

Школа: фарширована 
риба, що не плаває

Лілія Гриневич, міністр освіти і 
науки України:

Відомою є теза про те, що учень 
у нас, як фарширована риба: його 
„фарширують“ різними знаннями, 
і він — наче риба, але не плаває… 
Концепція Нової української шко-
ли передбачає, що вона готувати-
ме цілісну особистість, патріота, 
інноватора. Йдеться не тільки про 
наявність знань, а й про готовність 
вирішувати життєві проблеми. Нині 
світ орієнтується на компетентно-
сті, а це — більше, ніж знання, і це 
їм не суперечить, як дехто думає. 
Ядро знань повинно бути, але має-
мо визначитись, які саме це будуть 
знання, адже вони стануть основою 
для умінь, цінностей і ставлення до 
світу. Якщо частина компетентно-
стей зрозуміла (спілкування рід-

ною мовою, знання мов, матема-
тично-природнича, інформацій-
но-цифрова грамотність), то інша 
потребує особливої уваги (уміння 
вчитися впродовж життя, соціальна 
й громадянська активність, підпри-
ємництво і фінансова грамотність, 
загальна культурна й екологічна 
грамотність). Мова не про те, щоб 
додати нові предмети, а щоб ввес-
ти ці концепти у весь процес нав-
чання, а відтак — про формування 
критичного мислення, емоційного 
інтелекту, вміння працювати в ко-
манді тощо. Складові формули но-
вої школи — це новий зміст, педаго-
гіка партнерства, децентралізація, 
дитиноцентризм (полягає в тому, 
аби виявити талант дитини), нова 
структура (4 роки початкової шко-
ли, 5 базової середньої і 3 професій-
ної), також прозоре фінансування, 
автономія, нове освітнє середови-
ще. Україна мусить змінити освіту, 

якщо хоче йти вперед, а не залиша-
тись в пострадянських вимірах.

Вища освіта: шукаємо 
каталізатори

Олексій Молчановський, співза-
сновник платформи онлайн-курсів 
Prometheus, УКУ:

У хімії реакція може відбуватися 
природним шляхом, але для пришвид-
шення процесу можна використати 
каталізатор. Таким каталізатором в 
освіті може бути змішане навчання, 
що передбачає поєднання онлайн-кур-
сів із класичними університетськими 
підходами. Воно дає доступ до якісної 
освіти, європейської й американської, 
до матеріалів найкращих лекторів сві-
ту. Ми знаємо, що в Україні є виклада-
чі, які використовують у роботі курси з 
Prometheus, Coursera, EdХ. Тобто, наш 
викладач бачить, що можна працювати 
по-іншому.

Тарас Данько, автор ідеї Kharkiv 
Going Global, ХПІ:

Криза освіти нині є не лише в 
Україні, а й на глобальному рівні. 

„Нейрохірург слова“ Сергій Борщевський 
зустрівся зі студентами ІППТ
У переддень відкриття Форуму видавців студенти 

Інституту підприємництва та перспективних 
технологій Львівської політехніки мали унікальну 
можливість поспілкуватися з відомим українським 
дипломатом, перекладачем, публіцистом та авто-
ром епіграм Сергієм Борщевським у рамках пре-
зентації його нової книги — „Рік російської міфо-
логії“. Представила гостя українська письменни-
ця, директор і засновник видавництва „Дуліби“ 
Марина Гримич.

— Сергій Борщев-
ський — це нейрохірург 
слова. У своїй книзі він 
зібрав стереотипи і міфи, 
які кілька століть проду-
кує Росія, і віртуозно їх 
„розтинає“, показуючи, 
що насправді є під тією 
вигадкою, — наголосила 
Марія Гримич, презенту-
ючи видання.

„Рік російської міфоло-
гії“ — це підбірка корот-
ких та влучних нарисів. 
Тексти, газетного формату 
(впродовж 2012 року автор 
друкував таку колонку в 
газеті „Україна молода“), 
подані у календарній — від 
1 до 31 січня, але не в хро-
нологічній послідовності і 
містять влучні, іронічні й 

історично достовірні сю-
жети. 

На зустрічі Сергій Бор-
щевський багато розпові-
дав про свою дипломатич-
ну роботу, дещо привід-
крив завісу „політичних 
ігор“, творчу діяльність, 

перекладацьку роботу 
(зокрема наголосив, що 
перекладає лише ті тексти, 
які йому подобаються і які 
мають велику вагу в тій чи 
іншій літературі), ділився 
життєвими історіями, спо-
гадами, читав епіграми, 
чимало яких, хоч і були на-
писані ще наприкінці ми-
нулого століття, але стали 
своєрідним пророцтвом 
сьогодення. Так, напри-
клад, епіграму „Спільна 
радість у нас і біда, І на те 
маємо спільну причину, 
Двоголовий орел погляда 
На твою і мою батьківщи-
ну“ письменник ще у 1998 
році присвятив своєму 
другові з Грузії.

Наталія ПАВЛИШИН
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Для дітей з особливими потребами
У рамках 23 Форуму видавців 15 вересня в Ресурсному центрі освіт-

ніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами 
Львівської політехніки відбулася презентація його діяльності.

Керівник центру Оксана Потимко 
розповіла присутнім про практичне 
забезпечення потреб інклюзивної 
освіти незрячих дітей, облаштування 
їхнього робочого місця спеціальни-
ми технічними засобами, продемон-
струвала присутнім техніку для кни-
годрукування й озвучення художніх 
книжок і навчальних підручників.

— Ми робимо ве-
личезну роботу для 
дітей з особливими 
потребами, тому 
дуже приємно, що 
нас запросили до 
участі у Форумі ви-
давців, — говорить 
Оксана Потимко. — 
До нас приїхало бага-
то гостей з навчаль-
но-виховних комп-
лексів з Тернополя, 
зі шкіл, які готують 

„особливих“ дітей до першого класу, 
асистенти і вчителі з Волинської об-
ласті, представники з Миколаївської 
області, які хочуть створити в себе 
аналог Львівського ресурсного цен-
тру. Є гості з Вільнюса, із Львівської 
обласної психолого-медико-педа-
гогічної консультації, Львівського 
міського центру зайнятості. Тобто ті, 

хто причетний до навчання незрячих 
дітей або до працевлаштування лю-
дей з глибокими вадами зору. У Па-
лаці мистецтв ми вперше виставили 
окремим стендом усю нашу продук-
цію, надруковану за кошти грантів у 
Ресурсному центрі і в Києві.

У Рамках Форуму видавців у 
Львівській спеціалізованій школі-ін-
тернаті № 100 відбулася презентація 
діяльності Ресурсного центру та Він-                                                                                                 
ницької спеціальної центральної 
бібліотеки для незрячих. Оксана 
Потимко разом із колективом зу-
стрілася з директором департамен-
ту загальної середньої освіти МОН 
України Юрієм Кононенком, який 
спеціально приїхав до Львова, щоб 
ознайомитися з роботою Ресурсно-
го центру, аналога якому в Україні 
нема. Також відбувся круглий стіл на 
тему: „Чи потрібна книга шрифтом 
Брайля в епоху цифрових техноло-
гій?“ і майстер-клас з виготовлення 
тактильної книги для дітей з особли-
вими потребами

Катерина ГРЕЧИН

Вона зумовлена занадто швидкою 
зміною світу, за якою освіта не всти-
гає… Потрібно шукати вихід. Він, 
по-перше, в  інтернаціоналізації осві-
ти, по-друге, у співпраці з бізнесом, 
бізнес-кластерами. Важлива й проф-      
орієнтаційна робота у школах, яка 
допомагала б дітям зрозуміти себе, 
зорієнтуватись у сучасному світі, а 
також альтернативна освіта — різні 
неформальні майданчики, конкурси 
тощо (у Харкові Вільний університет 
„Майдан Моніторинг“ та ін.).

ІТ-галузь: філософія 
прагматизму

Тарас Вервега, член Ради директорів 
компанії SoftServe:

Показник якості освіти випускників 
повинен вимірюватися тим, наскільки 
легко після закінчення університету 
молоді люди можуть знайти роботу — 
за фахом, а не перекваліфіковуючись 
на нижчий рівень, скільки з них може 
знайти високооплачувану роботу, що 
пов’язана з професіями майбутнього. 
Які вимоги бізнес ставить до системи 
освіти? Він потребує такого випускни-

ка, який вміє і знає, як працювати в га-
лузі. Більшість, якщо не всі випускники 
наших вишів не готові працювати за 
тими показниками, які ставить IT-біз-
нес. У нас освіта сфокусована на глибо-
ких знаннях і менше на таких важливих 
навиках, як вміння працювати в коман-
ді, шукати компроміс, постійно вчити-
ся; цього не вистачає на філософсько-
му, стратегічному рівні, тож компанії 
вкладають у це власні ресурси.

Степан Веселовський, виконавчий 
директор Львівського ІТ-кластера:

Велику частину роботи ІТ-клас-
тера займає освітній напрям: за три 

останні роки у Львові стартувало 4 
нові навчальні програми в галузі ІТ, 
зокрема бакалаврські — комп’ютер-
них наук в УКУ, інтернету речей у 
Львівській політехніці. В ІТ-сфері у 
Львові працює 15 тис. осіб, і щоро-
ку є потреба ще у 2 тис. Тут важливі 
швидкі результати, адже бізнес не 
чекає. Вирішення цієї проблеми — 
у побудові нової приватної системи 
освіти, запровадженні курсів пере-                                                    
кваліфікації. І це позитивно, бо ак-
тивізує й державні виші.

Підготувала Ірина ШУТКА
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„Переслідувані за Правду“ — унікальне 
видання про силу духу
Однією із найзнаковіших презентацій цьогорічного Форуму стала 

праця Інституту історії Церкви Українського католицького уні-
верситету — альбом „Переслідувані за Правду“. Через документи, 
світлини читачі довідаються про страшний час переслідування Укра-
їнської греко-католицької церкви в минулому столітті. 

П’ять тематично-хронологічних 
розділів альбому розкривають жит-
тя греко-католиків у міжвоєнний 
період; у часи сталінського режиму, 

коли Українську греко-католицьку 
церкву було заборонено, позбавлено 
не лише єпископів, храмів, а й пра-
ва на сповідування віри; як у таких 

надскладних умовах віряни змогли 
вистояти й зберегти свою Церкву, а 
з часом і вибороти її легалізацію та 
розвиток.

В альбомі в хронологічному по-
рядку опубліковано 440 світлин разом 
із поясненнями, документи, уривки 
з інтерв’ю, зібраних і збережених в 
архівах Інституту історії Церкви, ві-
домості про таємний провід Церкви, 
чимало унікальної інформації про 
Йосифа Сліпого (ректора, митропо-
лита, в’язня, верховного архієписко-
па, патріарха), інформація про долі 
священиків, їхніх дружин та родин, 
монахів і монахинь та багато іншого.

— За кожною світлиною — гірка 
і трагічна історія. Ця книга показує 
величезну силу духу, яка допомогла 
вижити нашій церкві, поновитися і 
мати перед собою велике майбутнє. 
Кожна з цих постатей — зразок для 
нас, — наголосила під час презента-
ції альбому одна з його упорядників 
Ірина Коломиєць. 

Наталія ПАВЛИШИН

„Сестра моя, Софія…“: до України            
через Болгарію
Про повернення до історичних джерел — як шляху до зміни вектору в розвит-

ку країни — редакція всеукраїнської газети „День“ говорить кілька років 
поспіль, презентуючи свої нові видання. Цьогоріч гості Форуму видавців мали 
нагоду познайомитися з книгою „Сестра моя, Софія…“ (відзначило мале журі 
„Освітяни“), де „історія України подана через призму Болгарії“.

— „Сестра моя, Со-
фія…“ — це особливий 
інтелектуальний продукт. 
Бо потрібно говорити про 
те, чим живе країна і чим 
вона має жити, як вона має 
мислити у категоріях тися-
чолітньої цивілізації. Тож, 
це видання не тільки про 
Болгарію, а й про Україну, 
— презентувала видання 
головний редактор газе-
ти „День“ Лариса Івшина. 
— Ця книга про те, чому 
князь Святослав Хоробрий 
хотів перенести столицю з 

Києва на Дунай. Як блискіт-
ки, розсипані по всій книзі 
цікавинки, наприклад, про 
походження княгині Ольги. 
Крім того, саме Болгарія 
першою визнала Україн-
ську Народну Республіку. 
Цей народ високо цінував 
поривання України стати 
державою.

На презентації були гос-
ті, які безпосередньо брали 
участь у роботі над книгою.

Професор, проректор 
Острозької академії Пе-
тро Кралюк наголосив, 

що тема Болгарії стала 
для нього несподіваною. 
Та коли прочитав статті 
про Болгарію, зрозумів, 
наскільки ця країна для 
нас важлива: Болгарія, як 
і Україна — постколоні-
альна держава; тривалий 
час перебувала під владою 
іншої держави.

— Ця книга має стати 
підручником не лише для 
студентів, науковців чи 
школярів, а й для дипло-
матів. Адже саме з Бол-
гарією ми ніколи не мали 
негативного досвіду: в 
нас не було суперечностей 
навколо кордонів, міжна-
ціональних конфліктів. Я 
називаю Болгарію півден-
ним коридором до Євро-
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„Кіборги: історія Трьох“ – про звитягу 
українських воїнів
Використані патрони, маскувальні сітки, величезна бочка з палаючим вогнем, 

дитячі малюнки та листи на стінах — такий особливий антураж презентації 
графічної провісті „Кіборги: історія Трьох“, що проходила в приміщенні Укра-
їнського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Представлення видан-
ня розпочалося хвилиною 
мовчання за тими, хто по-
клав свої життя у новітній 
російсько-українській вій-
ні. 

— Ми маємо сьогодні 
унікальну можливість по-
спілкуватися з тими, хто 
вже став легендою, про 
кого з острахом говорили 
ворожі війська, — кіборга-
ми, які пройшли найгаря-
чіші бої на східних теренах 
України. Є різний спосіб 
розповідати історії їхньої 
звитяги, та ми обрали фор-
мат графічної повісті, щоб 
історію сучасної війни, 

абсолютного героїзму та 
відданості донести до пред-
ставників різних поколінь 
— від школярів до старших 
людей. Ініціатива створен-
ня цього коміксу належить 
активістам ГО „Вірні тра-
диціям“, втілив ідею ілю-
стратор Дмитро Ткаченко і 
опублікувало дрогобицьке 
видавництво „Коло“, — за-
значив координатор проек-
ту Андрій Салюк.

„Кіборги: історія Трьох“ 
близько до реальних подій 
змальовує героїчну оборо-
ну Донецького аеропорту, а 
саме події 8 січня 2014 року. 
Прототипами героїв комік-

су стали військовослужбов-
ці 80-ї десантно-штурмової 
бригади Іван Камянчин, 
Петро Чорний та Ігор Ри-
мар. 

Тоді Ігор Римар був тяж-
ко поранений, а двоє його 
побратимів у тридцяти-
градусний мороз виносили 
його з терміналу до місця 
евакуації.

— Сподіваюся, що ця іс-
торія буде цікавою різним 
поколінням. Художник від-
творив все в максимально 
наближених до реальності 
деталях, — наголосив єди-
ний, хто вижив, з персона-
жів цієї героїчної історії 

— Іван Камянчин (Катана). 
— Ці комікси — маленька 
цеглинка у великій стіні 
української сучасної істо-
рії для майбутніх поколінь. 

Мужні чоловіки у вій-
ськовій формі, ніяковіючи 
перед увагою присутніх, 
розповідали свої героїчні 
історії, ділилися спогадами 
про полеглих товаришів.

Це перший випуск ко-
міксу (наклад 10 тис. при-
мірників українською 
мовою та 2 тис. — англій-
ською). Кошти з продажу 
видання скерують на під-
готовку ще двох випусків 
журналу з новими мальо-
ваними історіями, части-
ну з яких автори обіцяють 
передати і на реабілітацію 
поранених бійців.

Наталія ПАВЛИШИН

пи, — зауважив ще один 
співавтор видання, спів-
робітник Інституту істо-
рії України НАН України 
Сергій Кот.

У передмові до книжки 
Лариса Івшина зазначила: 
„Болгарія дає нам частину 

відповідей на питання про 
Україну. Якщо болгарську 
історію намагалися викри-
вити, то нашу — привлас-
нити… Досліджуючи цей 
цивілізаційний простір, 
взаємні проникнення, які 
відбувалися тисячі років 

тому, ми розуміємо, що 
вони й досі залишаються 
живими та актуальними“.

— Через вивчення бал-
каністики я повернувся до 
історії України і подивив-
ся на неї з іншого боку. 
Болгарія і Україна, як ма-

ятники між Заходом і Схо-
дом. Ця книга є своєрідним 
путівником в культурі та 
історії обох держав, — до-
дав молодий письменник 
Андрій Любка.

Наталія ПАВЛИШИН
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Дайджест найцікавіших подій
Цьогорічна програма Форуму видавців за насиченістю перевершу-

вала попередні — 1259 заходів, 505 авторів, 321 видавництво… Для 
тих, хто не зміг усе відвідати — найяскравіші фрагменти, найцікавіші 
думки доповідачів, усе, що встигла зловити й зафіксувати „Аудиторія“.

Культура в дотику до…
Ані література, ані культура зага-

лом не можуть розвиватися бездотич-
но до інших понять і явищ. Тож на 23-му                                                                                                                           
Форумі було чимало дискусій, під час 
яких учасники розмірковува-
ли, як літературі протисто-
яти агресії, а заодно — що 
може врятувати Європу, що 
може допомогти безпосе-
редньо нам, українцям, які 
прагнуть стати її частиною, 
змінити якщо не цілу країну, 
то бодай своє місто на краще. 
Культура і бізнес, культура і 
політика, культура і освіта, 
культура і глобалізм та на-
ціоналізм — тандемів утво-
рилося більш, ніж достат-
ньо. Останній з них зібрав за 
дискусійним столом кількох 
представників ПЕН-клубу.

Сербський письменник 
Срджан Срдич переконаний, що наці-
оналізм — це маніпуляція людськими 
можливостями, і там, де з’являються 
між людьми стіни, він набуває най-
радикальніших форм. Польська пу-
бліцистка Богуміла Бердиховська, 
як, зрештою, і деякі інші доповідачі, 
уникала розмов про націоналізм, 
бо „щодо його визначення є багато 
спекуляцій“. Натомість вона спи-
нилася на тих загрозах, які несе нам 
глобалізація, — інформаційні війни, 
економічні кризи, втрата почуття 
безпеки й суб’єктності. Крім того, 
як зауважив литовський письменник 
Геркус Кунчюс, — міграції і втрати 
мов. Білоруський поет Андрей Хада-
новіч, розпитуючи серед колег, що 
їм ближче, чи глобалізація, чи наці-
оналізм, отримав найліпшу відповідь 
від українського письменника Сергія 
Пантюка: „Українці — герої, їх не ля-
кає ні глобалізація, ні націоналізм“.

Бізнес +
Література нон-фікшн стає деда-

лі популярнішою серед українських 
читачів, тим більше, що вже є немало 
видань, перекладених на українську. 
Українці, які не поступаються кре-

ативністю європейцям і американ-
цям, теж хочуть бути успішними і 
готові обговорювати це на спеціаль-
них майданчиках.

Окрім презентацій відповідних 
книжок, у межах Форуму видавців 

діяв Форум креативних індустрій. 
Щодня в iHUB’і на Замкненій, 9 зби-
ралися ті люди, яких цікавили нові 
підходи до культури і бізнесу, зокре-
ма використання засобів та інстру-
ментів бізнесу у сфері культури й 
межі культури у бізнесі. Виступаючі 
визнавали, що в Україні відсутня біз-
нес-культура обміну ідеями, оскіль-
ки маємо такий радянський спадок, 
як недовіру, страх звернутися до ін-
ших по допомогу й ініціювати щось 
(будеш покараний) — страх помилки 
(тоді як за кордоном невдачі є ціл-
ком нормальним явищем, їх навіть 
святкують).

„Якщо хочете рухатися у новому 
напрямку, то перший порадник, якого 
слід слухати, — це ви самі. Якщо бу-
дете довіряти собі, то з’явиться ресурс 
довіряти тим, хто теж важливий. Ми в 
Україні звикли діяти спонтанно. Тре-
ба навчитися поєднувати спонтан-
ність із формальністю, привнести в 
нього алгоритмічне мислення“, — по-
радила присутнім Ірина Соловей (на 
світлині), стратег розвитку ГО Garage 
Gang (Київ). Вона також зауважила, 
що високий фінансовий показник — 
це ознака доброго здоров’я індустрії, 
але її мета — культурний капітал.

Меценат, засновник FFS Марк 
Зархін розповів про стару еліту й 
нову, креативну, за якою — май-
бутнє. Львів, на його думку, є дуже 
традиційним і нетолерантним мі-
стом, йому треба навчитися відкри-
тості до нових віянь, щоб як Грац чи 
Мюнхен, поєднати традиції з креа-
тивністю. Доповнив світоглядний 
виступ Марка експерт з економіки 
колективних просторів Володимир 

Воробей, він надав сказаному 
більш „приземленого“ вигля-
ду, запропонувавши у своїй 
презентації цифрові дані. 
Так у Великобританії одним 
із експортних продуктів є 
співачка Адель і, взагалі, за 
кордоном кожен із секторів 
креативної економіки — це 
великий бізнес. У нас же, 
скажімо, є хороші дизайне-
ри, але нема компаній, які 
могли би запросити їх для 
створення продукту (напри-
клад, ігор), нема дистрибуції. 
Вихід — зібрання й відкритий 
діалог між тими, хто має ідеї, 
і тими, хто міг би їх втілити.

Найкращі книги Форуму
На здобуття премії „Найкраща 

книга Форуму – 2016“ 99 видавництв 
подало 343 книжки. Найкращими 
журі визнало 23 видання, через те, 
що цьогоріч було багато книжок, 
достойних перемоги, гран-прі не 
присудили нікому.

Мале журі „Науковці“ відзначи-
ло „Фізику електромагнітних явищ. 
Електро- і магнітостатику“ Григорія 
Понеділка, яку видало видавництво 
Львівської політехніки. Відзнаки от-
римала і ще одна книга видавництва: 
„за глибокий зміст і охоплення всіх 
складових риторичної діяльності“ 
персональну відзнаку книжці Зо-
ряни Куньч „Риторика“ присудила 
співголова основного журі Тамара 
Смовженко. Зі свого боку Львівська 
політехніка як партнер Форуму ви-
давців спеціальною відзнакою ви-
словила особливу подяку видавни-
цтву „Ілліон“ (Миколаїв) за серію 
історичних книг, представлену на 
Форумі.

Далі буде.

Наталя ЯЦЕНКО
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Книжки, в яких можна впізнати себе
Другий рік поспіль видавництво „Фонтан казок“ у рамках Форуму 

видавців проводить конкурс „Напишіть про мене книжку“. Цей 
конкурс — безпрецедентний за прозорістю умов, адже всі рукописи 
журі розглядає й обговорює в режимі онлайн в інтернеті. Мета кон-
курсу — спровокувати українських письменників на створення пові-
стей для дітей середнього шкільного віку, в героях яких сучасна дити-
на може „впізнати себе“.

До цьогорічного Форуму торішні 
книжки-переможці побачили світ. Це 
„Старий будинок“ Олександри Доро-
жовець (дебют), „Вітер з-під сонця“ 
Оксани Лущевської, „Ключ до книги 
скрижалей“ Оксани Мардус (дебют 
письменниці у літературі для дітей), 
„Сім нескладух Говорухи“ Саші Ко-
чубей (дебют).

Цього року конкурс 
відбувся у двох номі-
націях: „Книжка про 
мене“ (для дітей серед-
нього шкільного віку, 
молодших підлітків), 
„Добрі пригоди“ (для 
молодших школярів). 
Журі, до якого входять 
п’ятеро осіб, отримало 
понад сотню рукописів, 
тимчасом як торік їх 
було шістдесят. Змага-
ються у конкурсі як ві-
домі письменники, так 
і дебютанти. Третина 

творів надійшла останнього дня, 31 
серпня. Тому остаточних результатів 
конкурсу ще нема. 

— Кожен член журі читає твір і 
після цього викладає свій відгук та 
оцінку на фейсбучній сторінці кон-
курсу. Максимально можна оцінити 
твір у 5 балів. Якщо він набирає 23, то 
стає переможцем. Ще чотири руко-

писи мають шанси перемогти. А поки 
що маємо п’ятьох переможців — двох 
у номінації „Добрі пригоди“ і трьох у 
номінації „Книжка про мене“, — по-
яснює голова журі, письменник Іван 
Андрусяк.

Перша переможниця „Добрих при-
год“ — відома художниця, блогерка, 
письменниця-дебютантка Соня Ат-
лантова і її історія „Миші“. Друга — 
полтавка Олена Колінько, яка дебю-
тувала повістю-казкою „Шпалереон“. 

У „Книжці про мене“ найпершою 
перемогла відома перекладачка, пись-
менниця-дебютантка Мія Мірченко і 
її повість „Місто тіней“, яка цьогоріч 
перемогла у трьох номінаціях — „Ко-
ронації слова“, премії ім. К. Чуков-
ського і конкурсі від „Фонтану казок“. 
Наступні переможниці — Тетяна 
Стрижевська і „Файні товсті дівки, йо“ 
та вчителька з Києва Діана Мельнико-
ва, яка написала „Таємниці закинутої 
будівлі“.

— Головне, що ті твори, які от-
римуємо на конкурс, — захоплюють. 
Цікаві сюжети, в яких відразу потра-
пляєш у світ героїв. Коли читала руко-
писи, часто впізнавала себе в дитин-
стві, — резюмує член журі, радіожур-
налістка Оксамитка Блажевська. 

Ірина МАРТИН

Улюблені герої, 
власні книжечки, 
карти, листівки
Під час Форуму було чимало майстер-класів 

для дітей. Художниця й авторка дебютної серії кни-
жок „Пригоди Міхала” Анастасія Введенська вчила 
виготовляти власні книжечки. Діти придумували 
історію, створювали образи власних героїв, ілю-
стрували їх, оздоблювали стрічками та паєтками.

Видавництво „Картографія“ провело май-
стер-клас із виготовлення карти світу. Діти отри-
мували графічне зображення карти і далі створю-
вали її за допомогою пластиліну.

Майстер-клас зі створення малюнків-розмальо-
вок в українському стилі провела для дітей Марія Біла 
— авторка розмальовки „Україна-Дивосвіт“ та набору 
вітальних листівок для розмальовування „Мальовнича 
Україна“. 

Чимало зацікавлених зібралися на майстер-клас із 
мультиплікації „Література у русі“. Діти створювали 
своїх улюблених героїв — витинали їх і розглядали на 
проекторі. 

Ірина МАРТИН
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чари Мельпомени

„Золотий лев“ збирає найкращих

Найкращі режисерські театри, як українські, так і закордонні, представ-
ляють із 17 вересня до 2 жовтня якісні постановки для львів’ян і гостей 

міста на міжнародному театральному фестивалі, без якого культурна осінь у 
нашому місті немислима.

Цьогоріч вистави і пов’язані з ними 
заходи відбуваються в приміщеннях те-
атрів. Лише вистава за мотивами А. Че-
хова „Чайка“, яка є останньою роботою 
вуличного формату Театру „Воскресін-
ня“ і яку вже встигли побачити глядачі 
багатьох країн, була показана просто 
неба біля Опери.

За словами засновника „Золотого 
лева“ Ярослава Федоришина, при відбо-
рі вистав важливою була професійність 
театру й відтворення класичних тем 
очима експерименту, тобто збереження 
звичного девізу фестивалю. Якісні по-
становки цікавих творів, відомі режисе-
ри з Румунії, Польщі, Молдови, Литви, 
Грузії, Угорщини, України — на деякі 
вистави квитки були продані ще до від-
криття „Золотого лева“.

Що ще є шанс побачити? „Безта-
ланну“ І. Карпенка-Карого київського 
Театру ім. І. Франка, „Депеш Мод“ — 

культовий твір Сергія Жадана, який 
зрежисурував Маркус Бартль, „Три 
сестри“ А. Чехова у виконанні іва-
но-франківців, а також версію Гого-
лівської „Ночі перед Різдвом“ театру з 
Чернігова. З іноземних вистав — „Лиса 
співачка“ Е. Іонеско (Молдова), „По-
коївки“ Ж. Жене (Угорщина), „Івона, 
принцеса Бургундська“ В. Гомбровича 
(Угорщина, хоч режисер — Ярослав 
Федоришин), „Чорнобильська молит-
ва“ С. Алексієвич (Литва), „Небезпечні 
зв’язки“ за мотивами П. Ш. де Лакло 
(Польща).

Завершення фестивалю буде коме-
дійним — режисер Георгій Делієв за-
пропонує і дітям, і дорослим бурлескну 
постановку в жанрі пантоміми й клоу-
нади „Маски в кубі“. Це вистава-снови-
діння, в якій задіяно дев’ять народних 
артистів України, і яку, хоч вона і без 
слів, зрозуміють усі.

концерт пам'яті

Музичний дарунок Вчителю
Першого жовтня у Храмі святого Лазаря відбудеться концерт пам’яті 

видатного педагога, віолончеліста, професора Львівської національ-
ної музичної академії ім. М. Лисенка Євгена Шпіцера. У ньому візьмуть 
участь його учні, а також камерний оркестр Львівської політехніки 
„Поліфонія“.

Євген Шпіцер помер 2004 року, за-
лишивши після себе наукові здобутки 
й, найголовніше — учнів, які завжди 
були одними з найкращих, як тут, так 
і за кордоном — багато з них грають у 
провідних колективах світу. Зважаючи 
на це, хоч і не маємо цьогоріч ювілей-
ної дати, керівник „Поліфонії“ Роман 
Кресленко, вирішив ініціювати кон-
церт, на який запросив трьох солістів–
віолончелістів, яких Шпіцер навчав — 
Дениса Литвиненка, концертмейстера 
Академічного симфонічного оркестру 
Львівської філармонії й учасника квар-
тету „Фенікс“, Ольгу Бойчук, концерт-
мейстера віолончелей у капелі „Трем-
біта“, Тараса Менцинського, викладача 
Львівської національної музичної ака-
демії ім. М. Лисенка (виступить зі своїм 
сином Модестом).

Концерт розпочнеться зі вступного 
слова професора, доктора мистецтво- 
знавства, композитора Олександра 
Козаренка — він коротко розкаже при-
сутнім у залі про феномен творчості 
Шпіцера, про окремі моменти з його 
життя. Опісля прозвучать у виконанні 
солістів і „Поліфонії“ твори Й. Баха, 
С. Рахманінова, Д. Шостаковича. Завер-
шить мінорний ряд композицій більш 
життєрадісний твір — „Сюїта з часів 
Гольдберга“ Е. Гріга.

Організатори концерту очікують 
побачити на ньому представників рек-
торату й меценатів. Вхід на концерт 
вільний, але під час нього організація 
„Допомога дітям героїв“ проводитиме 
збір коштів.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У Національному музеї у 
Львові ім. А. Шептицького 
відкрито виставку „Чей 
нові мечі засяють…“. Це 
ілюстративна Франкіана 
з фондів музею. Виставка 
репрезентує твори відомих 
українських митців, класи-
ків графічного мистецтва 
ХХ століття. Ілюстрації 
різноманітні щодо техні-
ки виконання, образного 
рішення та стилістики. До 
експозиції увійшли ілю-
страції до повістей і поем 
Франка, які намалювали 
Олена Кульчицька, Микола 
Федюк, Євген Безніско, Со-
фія Караффа-Корбут та ін.

В український прокат                            
6 жовтня виходить фільм 
„Осінні спогади“ спіль-
ного виробництва Ірану, 
Чехії та України. Його 
створив іранський режи-
сер Алі Фахр Мусаві, а одну 
з головних ролей у стрічці 
виконав Дмитро Лінарто-
вич, відомий за фільмом 
„ТойХтоПройшовКрізьВо-
гонь“. Стрічка розповідає 
історію кохання чотирьох 
молодих героїв, один з 
яких – музикант, який 
повернувся з АТО. Зйом-
ки картини проходили у 
Львівській області, а саме 
у Трускавці та селі Добро-
гостів.

Львів уперше взяв участь 
у 10-й зустрічі міст-чле-
нів Мережі креативних 
міст ЮНЕСКО, яка відбу-
валася у місті Естерсунд 
(Швеція). Львів завдяки 
тому, що торік здобув 
титул „Місто літератури“, 
є єдиним українським 
містом, що входить до цієї 
Мережі. Загалом у зустрічі 
взяло участь приблизно 
250 представників 116 міст 
Мережі з 54 країн світу. 
На цьогорічній зустрічі 
обговорили плани діяль-
ності міст, питання під-
тримки міських політик 
щодо розвитку культури та 
креативності, посилення 
партнерських відносин між 
містами.

За матеріалами інформагенцій
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замість квітів на могилу

Умирають майстри, залишаючи 
спогад, як рану
17 вересня на 88-му році життя відлетів у вирій 

письменник, класик українського історично-
го роману, громадський діяч, один із організато-
рів Товариства української мови ім. Тараса Шев-
ченка, Герой України Роман Іваничук.

Останнім часом 
Україна втратила вже 
не одного, за геніаль-
ним визначенням Ліни 
Костенко, Атланта. Нас 
покинули незабутні Іри-
на Калинець, Михайло 
Горинь, Євген Сверстюк, 
Борис Возницький, Ро-
ман Лубківський... Бо-
ляче усвідомлювати, що 
ніколи ніхто їх не за-
мінить, бо кожен із них 
був яскравою зіркою на 
українському небосхилі. 
І ось знову пливе львів-
ськими вулицями труна, 
йде скорботна процесія. 

Про Романа Іваничука 
не можна писати баналь-
ними словами. За нього 
говорять його непере-
вершені твори, на яких 
буде виховуватися ще 
не одне покоління укра-
їнців, його добрі справи 
і мудре слово — все, що 
залишив нам на пам’ять. 

У кожного — свій спо-
гад про Майстра. Я поді-
люся своїм.

Його „Мальви“ впер-
ше приніс до нашої хати 
світлої пам’яті мій Тато. 
З цієї книжки розпоча-
лося моє знайомство з 
письменником. Не про-
пускала жодної його 
нової книжки. А якось 
Тато після зустрічі з 
письменником розповів, 
що роман Іваничука про 
останнього кошового 
Запорізької Січі Петра 
Калнишевського (якого 
російська імператриця 
Катерина ІІ запроторила 
до Соловецької в'язниці, 
де він відсидів понад 25 
літ і помер там на 113-му 

році життя), заборони-
ли до друку. І тільки че-
рез 20 літ „Журавлиний 
крик“ побачив світ.

Та найяскравіші мої 
спогади з кінця 80-х років.

…Тоді поверталися з 
радянських таборів в’язні 
сумління. У клубі „Данко“ 
тодішнього зооветери-
нарного інституту, обла-
штованому в монастирі 
сакраменток (символічно, 
що сьогодні тут знову ду-
ховний храм — церква св. 
Трійці, в якій 19 вересня 
2016 року відправлялася 
панахида і де ми проща-
лися з письменником), 
мала відбутися зустріч із 
Михайлом Горинем. По-
трапити на неї було над-
звичайно важко навіть із 
журналістським посвід-
ченням і таки небезпечно, 
бо комуністичний режим 
корчився в передсмертній 
агонії і був особливо лю-
тий. І ось тут на очах у всі-
єї публіки Роман Іваничук 
обійнявся із Михайлом Го-
ринем. Тоді відчула: якщо 
успішний письменник Ро-
ман Іваничук не боїться 
прилюдно обійматися з 
вчорашнім політв’язнем, 
значить, ми подолаємо 
червону чуму і таки здо-
будемо Україні волю.

Знаковою була ще 
одна зустріч, цього разу 
в стінах Львівської по-
літехніки. У гості до нас 
завітали члени редколе-
гії найпрогресивнішого 
тоді журналу „Україна“, 
а також Роман Іваничук, 
Микола Рябчук (колишній 
студент Політехніки, від-
рахований з інституту за 

спробу надрукувати свої 
вірші у самвидаві; відслу-
живши опісля в армії, Ми-
кола вступив і закінчив 
Літературний інститут у 
Москві, сьогодні він — ві-
домий літературознавець 
і громадський діяч), Ста-
ніслав Чернілевський та 
інші письменники.

Потрапити на цю зу-
стріч можна було лише за 
запрошеннями, які парт-
ком видавав персональ-
но особливо довіреним, 
на їхню думку, політех-
нікам. Щоб зайти у залу 
головного корпусу, де 
мала відбутися зустріч, 
необхідно було пройти 
подвійний контроль. 
Гості говорили про різне: 
Чорнобильську трагедію 
та екологію, економіч-
ні і соціальні проблеми, 
пам’ятки історії і куль-
тури, про Голодомор і 
репресії в Україні. І тоді 
вперше з уст Романа Іва-
ничука пролунали сло-
ва про те, що в Україні 
українська мова повинна 
бути державною. Це було 
як вибух — у цих стінах 
ще ніхто такого не го-
ворив! Першої хвилини 
зала заніміла, завмерла. 
А тоді хтось заплескав у 
долоні. Його підхопили 

інші, і за мить зірвалися 
гучні аплодисменти. Я 
спостерігала за деякими 
політехніками-комуніс-
тами і бачила, як несмі-
ливо, ховаючи долоні 
під столом, заплескали 
і вони. Для нинішнього 
молодого покоління це 
видається, може, дивним 
і навіть смішним, але, 
повірте, що так було — 
люди, завдяки Романові 
Іваничукові, відчули, як 
у їхніх генах прокидаєть-
ся приспана національна 
гідність!

А ще пригадують-
ся мені перші мітинги, 
збір підписів за держав-
ність української мови, 
зрештою — створення у 
Львові Товариства рід-
ної (згодом української) 
мови, яке очолив Роман 
Іваничук. 14 грудня 1988 
року осередок Товариства 
української мови утво-
рився і в Політехніці. І в 
цьому вирішальну роль 
відіграв Роман Іванович. 
Але про це я вже писала 
колись у „Львівському 
політехніку“, „Аудиторії“ 
та „Слові Просвіти“. А ще 
була праця в тоді напів-
легальній газеті „Просві-
та“, до співтворення якої 
мене запросив Маестро. 
Ці спогади ніколи не зі-
труться з пам’яті. І вони 
зобов’язують.

А закінчу, як і почи-
нала, рядками Ліни Кос- 
тенко:

Умирають майстри,                                                              
залишаючи спогад, як рану.
В барельєфах печалі уже їм 

спинилася мить.
А підмайстри іще не                    

зробились майстрами.
А робота не жде. Її треба 

робить.

Ярослава ВЕЛИЧКО
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Горизонтально:
3. Річка між Україною та Молдовою. 6. Недостача часу 
на обдумування ходів у грі в шахи. 8. Солдатський гур-
тожиток. 9. Друг Назара Стодолі. 11. Партія – Всеукра-
їнське об’єднання. 12. Український поет, перекладач, 
правозахисник, активний учасник руху шістдесятників. 
13. Медичне обслуговування певної категорії хворих 
у домашніх умовах. 14. Урочисте відкриття художньої 
виставки. 17. Наступниця вівторка. 18. Федеральний 
законодавчий орган США, який працює в будинку Капі-
толію. 20. Сильне бажання пити. 21. Мережа будівель-
них супермаркетів в Україні. 22. Крислатий, плетений, 
великих розмірів мексиканський капелюх. 25. Регулятор 
сили струму. 28. Друг Сократа, що дешевший від істини. 
29. Спортивний допінг. 31. Півострів на сході Кана-
ди. 33. Бог сонця, якому поклонявся фараон Ехнатон. 
34. Річка, на якій стоїть столиця США. 36. Зрошувальний 
канал у Середній Азії. 37. Дев’ятий місяць мусульман-
ського календаря. 38. У грецькій міфології страховисько, 
яке жило на березі сицилійської частини Мессінської 
протоки, напарниця Сцілли. 39. Фарба для живопису, 
виготовлена на яєчних жовтках. 
Вертикально: 
1. Рослина родини жовтецевих з великими жовтими квіт-
ками; горицвіт. 2. Заключна частина давньослов’ян-
ського поховального обряду. 4. Зменшення, зниження 
попередньо призначеної ціни. 5. Ручний протитанковий 
гранатомет. 7. Стеблина очерету, комишу. 8. Гра-задача, 
яка вперше була надрукована в недільному номері га-
зети „New York World“ у 1913 році. 10. Районний центр 
Львівської області. 12. Одна з річок Аїду, що дев’ять 
разів обтікала підземне царство. 15. Лідируюча група 
учасників велогонки. 16. Фахівець сільського госпо-
дарства з вищою освітою, який знається на хлібороб-
стві. 18. Невелике морське, річкове судно з мотором. 

19. Британський письменник, автор романів „Роб Рой“, 
„Айвенго“. 23. Казковий персонаж Василя Симоненка. 
24. Український письменник, автор творів „Правда і 
кривда“, „Хліб і сіль“. 26. Коштовний камінь червоного 
кольору. 28. Столиця Чехії. 30. Людина, яка позує перед 
художником, скульптором. 32. Той, хто не має сім’ї, рід-
них. 34. Поміст для топ-моделей. 35. Степова лисиця. 

Склала Христина ВЕСЕЛА
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наш календар

25 вересня — День машинобудівника. 
27 вересня — Всесвітній день туризму. 

Пам’ятні дати
22.09.1835 — народився Олександр Потеб-
ня, видатний український мовознавець, 
літературознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко, 
український живописець і педагог.
23.09.1648 — перемога військ Богдана Хмель-
ницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія Крушель-
ницька, геніальна українська співачка.
23.09.1919 — спільне засідання Директорії 
та урядів УНР і ЗУНР, на якому ухвалено по-
чати воєнні дії проти армії Денікіна.
24.09.1801 — народився Михайло Остро-
градський, відомий український математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчин-
ський, талановитий поет-пiсняр, вояк УГА.

26.09.1767 — народився Артемiй Ведель, 
український композитор, співак i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скляренко, 
український письменник, автор історич-
них романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб, укра-
їнська письменниця.
26.09.1966 — у Ташкенті стався землетрус 
силою 7,5 бала за шкалою Ріхтера.
26.09.1989 — завершився перший фести-
валь української пісні та популярної му-
зики „Червона рута“.
27.09.1892 — народився Михайло Кравчук, 
український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах, 
український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Павличко, 
український поет, громадсько-політичний 
діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня, видатний 
український письменник-сатирик.

J J J
— Мамо, морозиво корисніше, 
ніж сосиски?
—Синку, зараз навіть цигарки 
корисніші, ніж сосиски!

J J J
Мисливець Василь уже сім 
разів бачив у Карпатах 
снігову людину, але пити не 
перестав.
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техніка“ на ім’я Старкова Андрія Юрійовича;
студентський квиток № 09644425, виданий 
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Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щире співчуття 
літературному редакторові Олегу 
Миколайовичу Семенишину та його 
родині з приводу тяжкої втрати — 
передчасної смерті          

брата Богдана.

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження 
проректора з наукової роботи і 
просто чарівну жінку 

Наталію Іванівну                                                                   
ЧУХРАЙ.

Нехай життя усміхається Вам сонячним 
промінням, а доля і надалі буде прихильна, 
даруючи радість життя, любов та шану від рідних 
і вірних друзів. Нехай тепло та затишок родинної 
оселі захищають Вас від життєвих негараздів, хай 
Господь дарує довголіття у здоров’ї та щасті, у 
найдорожчому родинному колі.

•
 

•
 

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем 
народження проректора з 
науково-педагогічної роботи 
та міжнародних зв’язків

Юрія Михайловича                                                       
РАШКЕВИЧА.

Хай будуть з Вами здоров’я і сила,
хай доля буде ласкава та щира.

Хай у житті обминають невдачі,
а приходять успіхи у праці.

Хай Господь дарує надію й тепло,
на довгії літа, на щастя й добро.

ніч у бібліотеці

„Будь як вдома!“
Вперше (29.09.2016 р.) у стінах НТБ 
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ліотеці“.
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ходи, читання, зустрічі із відомими 
письменниками та музикантами. 
Слідкуй за інформацією у соціаль-
них мережах та на сайті бібліотеки.
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