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Що Ви думаєте про онлайн-освіту?
Данило Сапіга, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Ще не мав справи з онлайн-курсами“
З онлайн-освітою справи ще не мав: я — перший курс. Але ду-
маю, для ІТ-фахівців відеолекції  викладачів з інших країн — 
добра нагода дізнатися щось актуальне з-поза меж України, та 
й інформації ніколи не буває забагато. Якщо курс англійською, 
то він дозволяє ще й вивчати мову. Загалом це цікавіше, ніж 

традиційне викладання, хоча, звичайно, все залежить від лектора.

Марія Артемович, студентка четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Вчитися вдома комфортно і зручно“
Робота з онлайн-курсами дає можливість не їздити в університет 
(відповідно економити), а навчання вдома — це комфортніше 
і зручніше. Мені особисто було б цікаво послухати викладачів 
з-за кордону, більше дізнатися про іноземний досвід в ІТ-сфері.

Ігор Тимоць, журналіст-фрілансер:

„Предмет і час навчання обираєш ти“
Недавно я завершив онлайн-курс професора Ярослава Грица-
ка „Вибрані питання європейської історії“ на Prometheus’і. Це 
новий досвід і нові знання, дещо незвичний підхід до історич-
ного контексту (соціологічний, крізь призму сімейних відносин 
тощо). Загалом є десь 9 – 12 відеолекцій, конспект, різні матеріа-
ли, статті до теми і тести, які ти маєш скласти, також проміжні та 

підсумкові роботи. Є постійний форум, де можна зі студентами і викладачами обго-
ворювати різні нюанси. Я знаю, що на Заході онлайн-курси активно практикують, 
добре, що тепер — і в нас. Це потрібно і корисно. По-перше, це мотивований вибір 
людини: на конкретний курс потрапляє саме той, кому це цікаво і потрібно. Крім 
цього, ти сам обираєш час, коли вчитись, і для цього ще й нікуди не треба їхати.

Нині є багато можливостей для 
самостійного навчання поза 
університетом. Дехто вже 
не перший рік використовує 
онлайн-курси чи то іноземних 
платформ, як-ось Coursera, edX, 
чи ж українського Prometheus’а. 
Зараз можемо спостерігати, як 
цей інноваційний майданчик 
для самонавчання інтегрується з 
традиційною університетською 
освітою: Prometheus і кілька ви-
шів — Львівська політехніка, КПІ, 
УКУ, ЛНУ ім. І. Франка — реалізо-
вують пілотний проект змішано-
го навчання.

Змішали, власне, онлайн і офлайн 
освіту, запровадивши у звич-
ний навчальний процес масові 
безплатні онлайн-курси провід-
них викладачів України та інших 
країн, розміщені на Prometheus’і. 
Серед них зокрема курс Стен-
форда „Як створити стартап“ або 
ж Гарварда — „Основи програ-
мування CS50“, що вважається 
у цьому напрямі найкращим у 
світі.

Онлайн-курси в навчальному 
процесі використовують різні 
університети, зокрема й уже 
згадані американські. Це, як 
вважають, відкриває кожному 
студентові доступ до найкращих 
здобутків у певній галузі, до того 
ж з мінімальними витратами. 
Так, експерименти зі змішаним 
навчанням у Массачусетському 
технологічному інституті засвід-
чили зростання рівня успішності 
студентів у середньому на 35%.

За словами співзасновника 
Prometheus’а Івана Примаченка, 
після завершення пілотного 
проекту, в 2017-му Prometheus 
планує на базі формату змішано-
го навчання ініціювати в Україні 
реформу вищої освіти, залучив-
ши 20 вишів (чимало закладів 
уже висловили бажання долучи-
тись). Це, сподіваються ініціато-
ри проекту, дозволить упродовж 
кількох років якісно поліпшити 
роботу вітчизняної освітньої 
системи. Але це про перспекти-
ву. Ми ж — до політехніків, які 
вже безпосередньо й на повну 
практикують онлайн-навчання.

Продовження теми на 4 с.

Анастасія Зільберг, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Щоб щось зрозуміти, потрібен викладач“
Дистанційне навчання, Віртуальне навчальне середовище 
Львівської політехніки, онлайн-лекції — все це не дуже до-
бре. Я вважаю, що краще прийти на „живу“ пару, послухати 
викладача, запитати його про те, чого не зрозуміла (лектора 
з відео ти ж не спитаєш). Тобто, як на мене, самої інформації                     
замало — щоб щось зрозуміти, треба поспілкуватись із викладачем безпосередньо.

Олександр Євдокимов, студент четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Це цікаво і допомагає вдосконалити 
англійську“
Думаю, я вже не встигну повчитись за змішаною системою. Але 
вважаю такий підхід цікавим, і саме в університеті, бо вдома, 
як мені здається, від навчання відволікає багато чинників. Зви-
чайно, це також добра можливість вдосконалити знання англій-

ської мови (насамперед фахової), без чого на хорошу роботу нині не візьмуть.
Опитувала Ірина ШУТКА
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Закінчення на 9 с. m

у фокусі

А що Вас в університеті… болить?
Недавно у рамках 23-го Форуму видавців презентували 

результати соціологічного дослідження на тему проблем 
українських вишів. Це якісне дослідження, в рамках якого з 
ініціативи Міжнародного фонду „Відродження“ навесні соціо-                                                                                                                                           
 логічна агенція „Фама“ провела глибинні інтерв’ю зі студен-
тами й викладачами економічних спеціальностей ЛНУ ім. І. 
Франка та Львівської політехніки, а також із роботодавцями. 

Результати дослідження предста-
вила Оксана Дащаківська, керівник 
Західноукраїнського представництва 
МФ „Відродження“. А експерт Несто-
рівської групи, соціологиня Вікторія 
Бриндза, аналізуючи ці дані, окрес-
лила ймовірні культурно-інституцій-
ні причини невідповідності сучасної 
вищої освіти запитам постмайданно-
го українського суспільства — запи-
там на „цінності самовираження“ (а 
не „виживання“), на нові принципи 
і механізми прийняття рішень та 
управління (замість чинних, сфор-
мованих ще у радянський період).

Очима студентів
Вибір навмання. Часто 

абітурієнт не розуміє, який 
фах і чому саме обирає (ін-
коли це рішення батьків, 
інколи — мода). Обрис майбутньої 
професії у студента вимальовується 
ближче до завершення бакалаврату. 
Скажімо, одна з опитаних студенток 
ЛНУ відповіла так: „…до того 3 роки 
я не зовсім розуміла, що там роблю, 
якщо чесно. А вже на 4 курсі, коли у 
нас почали викладати представники 
з нашої кафедри, ми справді робили 

те, що для багатьох цікаво“. Назагал 
в уявленні опитаних освіта переста-
ла бути престижною, адже ринок 
праці переповнений „дипломова-
ними безробітними“, водночас усе ж 
залишається „квитком“ до омріяного 
місця під сонцем.

розумні перегони

Швидкубер із Політехніки склав Джобса
Нещодавно у Львові відбувалися цікаві змагання швидкуберів (люди, 

які збирають кубик Рубика на швидкість) — Ukrainian Nationals 2016. 
У рамках змагань студент третього курсу (група КНст-21) ІКНІ Львів-
ської політехніки Олександр Луцюк за 90 хвилин з 432 кубиків Рубика 
(кожен із яких має розмір 3×3×3) склав портрет засновника компанії 
Apple Стіва Джобса. Для нашої газети Олександр Луцюк розповів про 
особливість цього захоплення, успіхи та плани на майбутнє.

— З чого почалося захоплення 
швидкубінгом?

— Займаюся швидкубінгом 
понад три роки. Збирати голово-
ломку мене навчив мій друг. На 
початку впродовж трьох ночей 
розбирався самотужки, як і куди це 
все крутиться. Тоді почав активно 
тренуватися, вивчати нові форму-
ли, навчився збирати кубик Рубика 
зі закритими очима. Вперше брав 
участь у міжнародних перегонах 
швидкуберів у Луцьку. Поступово 
розширював географію змагань, 
почав їздити Західною Україною і 
здобувати досить солідні перемо-
ги. У Львові вже два рази поспіль 
посідав друге місце у змаганнях 
зі складання кубика зі закритими 
очима. В 2015 році я був на кастин-
гу „Україна має талант“, тоді зби-

рав герб України зі закритими очи-
ма. 

Ukrainian Nationals 2016 — досить 
непрості змагання. Учасниками були 
швидкубери з різних куточків Укра-
їни, Вірменії, Польщі (зокрема двоє 
світових рекордсменів). Тобто кон-
куренцію мав дуже сильну.

— Чому вирішили зробити порт-
рет Стіва Джобса?

— Ідея зробити зображення Стіва 
Джобса виникла з мого захоплення 
цією особистістю і його компанією. 
Інформаційні технології — це моє, 
а Стів Джобс зробив дуже солідний 
внесок у їх розвиток. Він є моїм ку-
миром.

Мозаїка була одним із завдань і 
кожен міг зібрати, що хотів. Я вирі-
шив відтворити найвідоміше фото 
Стіва Джобса. Самотужки розробив 

схему, підібрав кольори і навчився 
складати. Це була унікальна робота 
на перегонах.

— Скільки часу займають трену-
вання?

— Раніше щодня займався по дві 
години, зараз приблизно сорок хви-
лин. Часто в трамваї складаю кубик, 
це дає можливість тримати себе в то-
нусі, бо постійно потрібно, щоб ре-
зультати швидкості покращувалися. 

У планах влітку поїхати до Фран-
ції на всесвітній конкурс. Не так із 
метою перемогти, а поспілкуватися 
з людьми, які займаються цією спра-
вою — вони дуже цікаві.

— Чи ділитеся своїми вміннями з 
іншими?

— Дуже багатьох людей навчив 
складати головоломки. В Луцьку орга-
нізовував різні майстер-класи для ді-
тей, дорослих. У Ковелі проводив збір-
ний чемпіонат, на який з’їжджалися 
люди з різних країн. Загалом в Украї-                                                                                                             
ні є понад тисячу швидкуберів, а тому 
змагання організовують дуже часто.

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН
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Львівська політехніка — у 
міжнародному рейтингу 
Times Higher Education. 
Університет, як і КНУ                          
ім. Т.Шевченка, КПІ ім. І.Сі-
корського, ХНУ ім. В.Кара-
зіна — у 8-й сотні рейтингу. 
Лідери: Оксофорд, Каліфор-
нійський технологічний 
інститут, Стенфорд, Кем-
бридж, Массачусетський 
технологічний інститут, 
Гарвард. Найбільше серед 
980-ти — університетів США 
і  Великобританії.

Більше грошей для освіти. 
Уряд підвищує фінансуван-
ня освіти на 21 млрд. грн., 
заявив прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман під 
час розгляду законопроекту 
про держбюджет. Загальний 
обсяг видатків на стипендії 
збільшено на 576 млн. грн. 
Зарплата вчителів має зро-
сти на третину.

Духовну освіту визнано 
на державному рівні. 20 
вересня Комісія з держав-
ного визнання наукових 
ступенів та вчених звань 
визнала 3 дипломи канди-
дата богословських наук, 
виданих різними духовними 
навчальними закладами, а 
також документ про надан-
ня вченого звання доцента, 
виданого Київською пра-
вославною богословською 
академією. А на засіданні 
Комісії з держвизнання до-
кументів про вищу духовну 
освіту визнано дипломи 
15 випускників духовних 
вишів.

Рости у бізнес-інкубато-
рі! Бізнес-інкубатор від 
„ПриватБанку“ і платформи 
Prometheus допоможе по-
чати або розвинути власну 
справу. Для участі треба до 
15 жовтня заповнити анкету 
і дочекатись відбору. Фі-
налістам — можливість на-
вчатися підприємництву за 
спецпрограмою Prometheus, 
підтримка бізнес-тренерів, 
найкращим — також фінан-
сова та організаційна під-
тримка від „ПриватБанку“.

За матеріалами                                                    
інформагенцій, МОН

пілотний проект

Гарвард і Стенфорд                     
у Політехніці
Від Політехніки участь у пілотному проекті зі змішаного навчання бере 

зокрема кафедра комп’ютеризованих систем автоматики (ІКТА). Викла-
дачі Уляна Дзелендзяк, Зеновій Верес спільно зі своїми студентами випро-
бовують новий формат від початку навчального року. Це стало можливим 
завдяки співпраці з платформою Prometheus, Львівським ІТ-кластером і 
компанією SoftServe.

Доступ до відеолекцій вільний, 
вони перекладені українською. Так, 
першокурсники, які навчаються за 
програмою „Інтернет речей“ (що стар-
тувала цьогоріч і є першою в Україні), 
опановують різні алгоритмічні мови у 
товаристві професора Гарвардського 
університету Девіда Малана — слуха-
ють його знаменитий курс з основ про-
грамування. На одне заняття політех-
ніків припадає одна відеолекція, хоча 
студенти частково слухають її й удома, 
а потім обговорюють з викладачем, 
мають виконати відповідні завдання. 
Наш викладач фактично стає для них 
ментором, каже доцент кафедри КСА 
Уляна Дзелендзяк:

— У студентів виникають запитан-
ня, і моя роль — відповісти на них, 
проконсультувати, пояснити незрозу-
мілі моменти, вказати на неточності 
(скажімо, в одній із відеолекцій помі-
тила некоректну відповідь викладача). 
Недоліком є те, що увага студентів 
під час перегляду відео розсіюється, і 
впродовж заняття їх доводиться кілька 
разів мобілізувати. Цікаво, що у відео-
лекціях показано конкретні приклади 
застосування програмування. До кож-
ної з них є цикл практичних завдань, і 
я на лабораторній пояснюю студентам, 
як їх робити, а також маю проконтро-
лювати, чи вони їх виконали. Тож, до 

лабораторних, передбачених нашим 
курсом, додаються ще й завдання за 
відеокурсом, які студенти виконують 
в інтернеті, використовуючи хмарні 
технології, сервіси Google. Це для них 
додаткове навантаження, але, бачу, 
воно мотивує їх працювати самостій-
но. Мені ж такий формат дозволяє 
виокремити серед них сильніших, се-
реднячків і тих, хто слабший, а відтак 
виробити індивідуальний підхід до 
кожного. Ми перший рік пробуємо 
працювати за змішаною системою, і, 
звичайно, потрібно адаптуватись, але 
загалом студентам подобається, і для 
мене, викладача, новація пішла легко, 
імпонує мені. Звичайно, треба додат-
ково готуватись (подивитись лекції, 
проаналізувати їх і т. ін.), але деякі 
моменти, навпаки, спростились. Також 
ніхто не забороняє викладачеві розро-
бити і завантажити на Prometheus свій 
відеокурс, як уже зробили колеги з КПІ.

Анастасія Візничак, студентка пер-
шого курсу ІКТА, яка вивчає інтернет 
речей, каже, що „дуже задоволена і 
програмою, і тим, як викладають“. За 
її словами, така система навчання до-
помагає саморозвиватись і збільшує 
шанси отримати в майбутньому добру 
роботу.

Ірина ШУТКА
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міжнародні конференції

Сучасні технології полімерних 
матеріалів
Кафедра хімічної технології переробки пластмас ІХХТ приурочила 

Міжнародну науково-технічну конференцію „Сучасні технології 
одержання та переробки полімерних матеріалів“ (TPM-2016) своєму 
п’ятдесятиріччю.

Організатори конференції — 
Львівська і Любельська політехніки. 
В її роботі взяли участь науковці та 
практики з України, Польщі, Сло-
ваччини, Чехії, Грузії і Казахстану. 
Перед початком пленарного засі-
дання ювіляри отримали щирі при-
вітання і подарунки. На пленарному 
і секційному засіданнях, стендових 
доповідях мова йшла про здобутки в 
одержанні, переробці і досліджен-
нях полімерних матеріалів і компо-
зитів.

Жвавий інтерес викликали допо-
віді про полімерну хімічну модифі-
кацію і використання відпрацьова-
них ґумових шин, сучасні підходи 
до створення синтетичних мембран, 
що споріднені з мембранами живих 

біологічних тканин і спроможні 
очистити організм від шкідливих 
мікроорганізмів і вірусів (донині цю 
проблему не вдавалося вирішити), 
методику для визначення міжфаз-
них взаємодій й експериментальну 
установку, з допомогою якої мож-
на отримати максимально якісний 
виріб, використання полімерів для 
сучасних потреб народного госпо-
дарства, зокрема, виготовлення і 
практичне використання труб (вони 
конкурують з німецькою продукцією 
не лише якістю, а й ціною, їх широ-
ко використовують у каналізаційних 
колекторах, у напірних баштах, для 
очистки стічних вод тощо). 

— Добре, що ми обмінялися дум-
ками, науковими досягненнями і ба-

чимо перспективу у співпраці наших 
та зарубіжних вишів, — говорить за-
відувач кафедри хімічної технології 
переробки пластмас професор Олег 
Суберляк. — Перша ластівка — за-
цікавлення Казахстану нашими на-
уковими розробками для очищення 
гірничорудних вод, адже практично 
при їх очищенні виділяється залізо, 
а 27 надзвичайно дорогих елемен-
тів просто виливають у кар’єр. Наші 
розробки допомагають „витягнути“ 
їх із води. Маю надію на співпрацю 
із казахами. 

88 тез конференції опубліко-
вано у Збірнику тез конференції, 
буде видано й електронний збір-
ник. Кращі доповіді публікува-
тимуть у журналах „Chemistry & 
Chemical Technology“ (Scopus, Index 
Copernicus) і „Przetwórstwo tworzyw“ 
(Польща, Index Copernicus).

Катерина ГРЕЧИН

Від науки — до співпраці
У Львівській політехніці 20 — 21 вересня відбулася Міжнародна нау-

ково-практична конференція „Інформаційне суспільство: тенденції 
регіонального розвитку“ (ISRDT-2016), яку організували й провели ІППТ, 
ІГСН Львівської політехніки та Жешувський університет. Конференція 
пройшла у рамках святкування 200-ліття Львівської політехніки. 

На конференцію прибули понад 
50 польських науковців та практиків 
з понад 15 вишів, а також науковці з 
України, представники ЛМР, заці-
кавлені особи виробничих і комер-
ційних структур. Учасників приві-
тали проректор Роман Корж, дирек-
тор Інституту підприємництва та 
перспективних технологій Йосип 
Хром’як, співголова наукового та 
організаційного комітету з поль-
ської сторони доктор Колін Халес.

Як відзначив Йосип Хром’к, на 
підставі проведеного у 2015 році 
дослідження цифрової інфраструк-
тури України, ЄС увів Україну у свій 
план з цифровізації. На комісії ЄС 
з питань інформаційного суспіль-
ства Україна запропонувала стати 
„тестовим полігоном“ для розроб-

ки, випробування та впровадження 
5G-технологій. Це передбачає бага-
томільярдні інвестиції в розвиток 
5G і оптики і в нас є всі передумови 
для цього: висококваліфіковані ін-
женерні та ІТ-кадри, технологічні 
та інноваційні традиції.

Науковці визначили основні 
завдання і тенденції щодо актуаль-
них напрямів розвитку та впрова-
дження ІТ-технологій в сучасному 
суспільстві, консолідованої інфор-
мації, електронного урядування, со-
ціальних комунікацій, бібліотечної 
діяльності тощо. Спільні дискусії 
допомогли їм краще зрозуміти су-
часні локальні та глобальні пробле-
ми, окреслити шляхи їх вирішення 
й домовитися про співробітництво. 
Зокрема, науковців ІППТ заціка-

вила розповідь польських колег з 
Центру інновацій при Краківсько-
му економічному університеті про 
реалізацію технологічних стартапів 
і їх ефект у комерціалізації наукових 
досліджень. Тож керівництво інсти-
туту домовилося про співпрацю, на-
разі на студентському рівні. Поль-
ські колеги, як відзначив заступник 
директора ІППТ Юрій Слюсарчук, 
„готові долучати до своїх проек-
тів ідеї наших студентів, створю-
вати студентські міжвузівські на-
уково-дослідні групи, розробити 
спільний бізнес-план і працювати 
над практичною реалізацією“. Тих 
же, хто просто має цікаві ідеї, поль-
ські науковці готові безкоштовно 
навчати та передати досвід орга-
нізації власного бізнесу. В планах 
керівництва ІППТ — стажування 
викладачів і наукова співпраця (для 
початку — випуск міжвишівського 
наукового збірника).

Катерина ГРЕЧИН
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конгрес

Екопроблеми очима науковців
У Політехніці відбувся IV Між-

народний конгрес „Захист 
навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансова-
ність природокористування“. 
Серед співорганізаторів — МОН 
України, Львівська облдержад-
міністрація, Західний науковий 
центр НАН України, Всеукраїн-
ська екологічна ліга та Львівська 
політехніка.

Українські науковці разом зі 
своїми польськими колегами об-
говорили важливі й актуальні 
проблеми, пов’язані з екологіч-
ною політикою України в умовах 
децентралізації, збалансованим 
розвитком територій, „зеленої“ 
модернізації, застосуванням еко-
логічно безпечних технологій 
очищення стічних вод тощо.

У виступах йшлося про нау-
ково-методологічні основи еко-
логічно безпечних технологій 
очищення стічних вод сорбента-
ми мінерально-сировинної бази 
України, про державну політику у 

сфері зеленої модернізації еконо-
міки, екологічну політику України 
в умовах децентралізації. 

Науковці провели шість семі-
нарів, на яких обговорили комп-
лексні підходи у захисті довкілля, 
зосередили увагу на відновлю-
вальних та нетрадиційних джере-
лах енергії, аналізували проблеми 
енергоефективності. Також гово-
рили про екоосвіту та виховання 

населення, розвиток екологічного 
туризму.

Серед учасників форуму — 
студенти й аспіранти Львівської 
політехніки, зокрема Роман Лю-
бицький, який досліджує еколо-
гічні аспекти розвитку паркінгів у 
місті, Наталя Яворська, яка вивчає 
взаємозв’язки людини й довкілля.

Ірина МАРТИН

святкування

Відзначили найкращих
З нагоди 5-річчя Інституту екології, природоохоронної діяльності та 

туризму ім. В. Чорновола відбулася урочиста академія

Під час заходу було відзначе-
но грамотами та дипломами най-
кращих працівників, аспірантів, 
студентів. Серед нагороджених 
— професори Василь Дячок,  Ігор 
Дуцяк, Сергій Левуш, Ярослав Гум-
ницький, Володимир Погребенник, 
доценти, старші викладачі, асис-
тенти кафедр  — Віктор Васійчук, 
Олександра Фарат, Тетяна Божук, 
Ольга Кузь, Ольга Недзвецька, Ро-
ман Політило, Богдана Кошова та 
інші.   Дирекція ІЕПТ відзначила 
також працю завідувача лабора-
торії кафедри ЦБ Романа Стеця. 
Серед нагороджених молодих нау-
ковців — Віра Слюсар, Іван Тимчук, 
Наталя Вронська, Ліля Холявка.   

Відрадно, що в інституті є чима-
ло студентів, які також заслужили 

свої відзнаки. Більшість із них — 
другокурсники. Отож, ці студенти 
проявили свою активність у нав-
чанні вже на першому курсі. Це Ліля 
Онишкевич, Ванесса Бойчук, Діана 
Крицак, Сергій Мельник, Павло 
Остап’юк, Дмитро Семененко. Ще 
по троє третьо- і четвертокурсників 
— Аліна Габуда, Олег Ядчишин, Ка-
рина Секрет, Анжеліка Бойко, Юрій 
Марченко, Олена Партика. 

Надалі спілкування відбувалося 
у невимушеній атмосфері, під су-
провід акордів камерного оркестру 
„Поліфонія“.

— Оскільки наш інститут розта-
шований по різних корпусах, то ми 
вирішили обрати саме таку форму 
святкування, аби працівники різних 
кафедр перезнайомилися між собою, 
— пояснює директор ІЕПТ ім. В. Чор-
новола Олександр Мороз.  
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спеціальність

Перекладач плюс програміст —                         
це прикладний лінгвіст
Дев’ятнадцять років тому у Львівській політехніці 

почали готувати філологів (спеціалізація — при-
кладна лінгвістика). Відтоді у конкурсі на вступ до 
Політехніки вони — серед лідерів. Цього року за 
принципом „державне місце — за вступником“ держ-
замовлення на філологію зросло з 50-ти до 66-ти осіб. 
Натомість у магістратурі бюджетних місць чомусь 
поменшало — зі 40-ка залишилося лише 10. 

Про те, у чому полягає цей фах, 
чого вчать лінгвістів і де вони мо-
жуть застосувати свої знання, роз-
мовляємо із завідувачкою кафедри 
прикладної лінгвістики Оленою Лев-
ченко та першокурсниками магістра-
тури.

Прикладна лінгвістика ціка-
ва тим, що вона поєднує як гума-
нітарну, так і технічну складові. 
Отож, виражений гуманітарій, 
який „плаває“ у точних науках чи 
переконаний технар, якому важко 
опанувати тонкощі мови, навряд 
чи зможе дати раду на прикладній 
лінгвістиці. Очевидно, вступника 
трохи дезорієнтовує назва напря-
му — „філологія“. 

— Під час вступної кампанії 
мені часто доводиться виконувати 
функцію приймальної комісії, адже 
саме на кафедру телефонують абі-
турієнти. Тоді я кажу: у нас є мате-
матика, програмування, бази даних, 
інформатика. Ви готові? У відповідь 
— пауза, — розповідає завкафедри 
Олена Левченко. 

Випускник виконує функції 
лінгвіста-інформатика, є фахівцем 
у галузі перекладу й обробки мов-
ної інформації. Тобто і програмує, 
й іноземну мову застосовує. Вияв-
ляється, що це велике надбання — 
знати мову у поєднанні з математи-
кою й інформатикою.

— Є перекладацькі фірми, які 
при відборі працівників віддають 
перевагу нашим випускникам. Мов-
ні школи — теж, попри те, що ми 
педагогів не готуємо. Вони це по-
яснюють тим, що у наших студен-
тів добре голова працює, тому ме-
тодики викладання вже вчать самі, 
— пояснює Олена Петрівна.

Ті студенти, які приходять з ін-
шими очікуваннями, зазвичай від-
сіюються на першому–другому 
курсах. І викладачі, і студенти не 

приховують, що 
вчитися на при-
кладній лінгві-
стиці нелегко. 
Чимало складних 
дисциплін треба 
освоїти, щоб здобути кваліфікацію 
бакалавра — філолога, лінгвіста, 
перекладача або ж магістра — про-
фесіонала з перекладу та комп’ю-
терної обробки мовної інформації.

Про свої враження від навчання на 
прикладній лінгвістиці розповідають 
студенти. 

Таміла Хвець: Я відразу розумі-
ла, що оскільки ця спеціальність у 
Політехніці, то буде спрямування 
на технічні науки. Але потішило 
те, що змогла тут вивчити англій-
ську та німецьку мови, а тепер нам 
додали ще й польську. За роки нав-
чання я перечитала багато наукових 
праць, адже викладачі заохочували 
до цього. Вирішила спробувати себе 
в ІТ-сфері, веб-дизайні та й мовні 
навики не хочу втратити.

Ігор Низовий: Вступати на філо-
логію до Політехніки вирішив ще в 
10 класі. Сподобалася спеціальність, 
оскільки вона неординарна — своє-
рідне поєднання мови і комп’ютер-
них технологій. Мав схильності до 
вивчення іноземних мов — англій-
ської, німецької. І сподівався водно-
час набути знань у технічній сфері. 

 •
Крім обов’язкової англійської, 

студентам пропонують другу мову 
на вибір — німецьку чи японську. 
Олена Левченко стверджує, що 
цього року 45 першокурсників об-
рали саме екзотичну японську. Од-
нак зауважує, що далеко не кожен 
студент може опанувати цю мову, 
оскільки потрібно мати ідеальний 
слух, адже японська має велику ін-
тонаційність. Серед тих, хто вирі-

шив вчити японську й успішно дає 
з нею раду — Наталя Дідик. 

— Чому пішла на японську? 
Роздумує дівчина. — Та тому що 
німецька мені не дуже подобаєть-
ся. Захотілося чогось нового, екзо-
тичнішого, різноманітнішого. Я б 
не назвала цю мову дуже складною. 
Звичайно, що на початку важко, бо 
це цілком інша система письма, іє-
рогліфи… Можливо, у майбутньому 
я перекладатиму з японської.

Зазвичай значна частина студен-
тів знаходить роботу за фахом уже 
на третьому—четвертому курсах. 
Однак мої співрозмовники виріши-
ли пошуки праці відтягнути ближче 
до закінчення магістратури, поза-
як на їхній спеціальності це роби-
ти складно, адже навчання вимагає 
багато часу. Вчитися на філології 
у Політехніці цікаво (бо не заба-
гато теорії) і складно, адже треба 
опрацьовувати багато інформації. 
Довше доводиться сидіти над лабо-
раторними і вивченням технічних 
дисциплін. 

Випускники попередніх років 
успішно знайшли себе на Global 
Logic, EPAM, ELEKS, Soft Serve, 
Nestle... Де студент може знайти 
себе, залежить від того, хто у ньому 
переважає — мовник чи програміст. 

Студенти, попри те, що активно 
долучаються до конкурсів, олімпі-
ад, конференцій, у науку не поспі-
шають, адже стипендія аспіранта, 
а згодом і зарплата викладача, не 
конкурує із зарплатою у солідній 
фірмі.

Ірина МАРТИН
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навчальна практика

Для потреб Львова
Cтуденти четвертого курсу базового напряму „Геодезія, картографія 

та землеустрій“ спеціальності „Космічний моніторинг Землі“ щоро-
ку влітку проходять тритижневу навчальну практику з GPS-технологій 
та астрономічних спостережень. Керує цією подвійною практикою 
професор кафедри вищої геодезії та астрономії ІГДГ Степан Савчук.

Цього року бакалаври виконали 
тестові спостереження на контроль-
них пунктах (Геотерасі другого на-
вчального корпусу та в астрономіч-
ній обсерваторії головного корпу-
су), провели комплекс супутникових 
та астрономічних спостережень, 
опрацювали свої матеріали спосте-
режень. За індивідуальні завдання 
отримали оцінку, а про їх результа-
ти згодом будуть доповідати на на-
укових семінарах та конференціях.

Студенти практикою задоволе-
ні, адже індивідуальні супутникові 
спостереження, окрім практичної 
складової, мають ще й елементи на-
уково-дослідної роботи. А це додає 
азарту у будь-якій справі. 

— Ми ознайомилися з прила-
дами, про які нам розповідали на 
лекціях, — говорить Ольга Дми-
тришин. — Крім цього, працюва-
ли й з новими GNSS-приймачами 
від різних фірм-виробників, добре 
засвоїли методи абсолютних, від-
носних статичних та кінематичних 
GNSS-вимірювань, навчилися про-
водити GNSS-знімання в статично-
му режимі і в режимі реального часу. 
Цікаво було оглядати Сонце під час 
астрономічних спостережень: ми 
визначали азимут на обраний зем-
ний предмет, вираховували ефе-
мериди Полярної зірки, яку можна 

спостерігати вже з 19 години, хоча 
її ще на небі не видно. Думаю, що 
й надалі нам ці знання пригодять-
ся, особливо, коли писатимемо свої 
дипломні роботи.

— Тепер уже маємо навики 
програмного опрацювання даних 
супутникових та астрономічних 
спостережень, навчилися користу-
ватися різним програмним забез-
печенням, яке допомагає обробля-
ти отримані дані польових робіт, 
— додає Наталя Маляр. — Цікаво 
було проводити дослідження без-
посередньо в нашій обсерваторії, 
де ми навчилися брати окремі дані з 
різних станцій через інтернет, при 
потребі зможемо створити віртуаль-
ну станцію, під’єднуватися до різних 
інтернет-сайтів, з яких можна от-
римувати в реальному часі потрібні 
для роботи дані. А ще — навчилися 
працювати з GNSS-технологіями та 
з методами геодезичної астроно-
мії, ознайомилися з організацією 
проведення супутникових та астро-
номічних спостережень геодезич-
ної точності, отримали практичні 
навички роботи з різноманітними 
GNSS-приймачами. Важливо, що на 
практиці ми закріпили і поглибили 
свої теоретичні і практичні знання 
із супутникової геодезії та геодезич-
ної астрономії і долучилися частко-

во до науково-дослідної роботи, бо 
тепер вміємо готувати та проводити 
різні наукові експерименти.

— Це вже наша четверта практи-
ка, — долучається до розмови Роман 
Хом’як. — Саме завдяки Степанові 
Григоровичу ми краще зрозумі-
ли будову та правила експлуатації 
GNSS-приладів, методику супут-
никових та астрономічних вимірю-
вань на пунктах мережі, навчилися 
готувати прилади до спостережень, 
виконувати попереднє та остаточне 
опрацювання таких спостережень 
тощо. Наш керівник допомагав нам 
носити прилади, давав слушні під-
казки, іноді забирав нас своєю ма-
шиною, за що ми йому дуже вдячні. 

Степан Савчук ніколи не прово-
дить практики заради самої прак-
тики. Він завжди переслідує якусь 
конкретну мету. 

— А їх у мене було аж дві: закрі-
пити знання теоретичного навчан-
ня й виконання лабораторних робіт 
під час семестру і ще зробити так, 
щоб студенти змогли внести свій 
особистий вклад у створення геоде-
зичної мережі Львова з викорис-
танням нових супутникових техно-
логій, — каже професор. — На усне 
замовлення Львівської міської вла-
ди цю роботу ми розпочали ще 2008 
року і завершили лише цього літа. 
Оскільки місто її не фінансувало, 
то всі дослідження робили за раху-
нок практик студентів. Вважаю, що 
студенти виконали унікальну робо-
ту, адже міська геодезична мережа й 
досі працює на геодезичних, класич-
них технологіях, що дає до півтора 
метра розходження до планової ос-
нови координування й виконання 
більшості робіт на території міста. 
Це дуже часто призводить до бага-
тьох суперечок щодо розташування 
різних земельних ділянок, власти-
во їх невідповідності з реальною 
практикою, адже реальне знімання 
засвідчує, що будинки і вулиці ча-
сто розташовані не там, де показує 
план. Сподіваюся, цього року ухва-
лять рішення про те, щоб Інститут 
геодезії виконав проекті роботи, що 
стосуються переходу Львова на нову 
систему координат і ми підпишемо 
відповідний договір на співпрацю.

Катерина ГРЕЧИН

SS Наталя Маляр, Ольга Дмитришин, Роман Хом’як, Тарас Гапанович із керівником 
Степаном Савчуком (у центрі) готуються до астрономічних спостережень 
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Неочікуване. Існує невідповід-
ність між очікуваннями студентів і 
реаліями навчання. Скажімо, дехто з 
опитаних не був готовий до того, що 
університет — не школа, і слід бути 
проактивним, більш самостійним.

Труднощі порозуміння. Є і пев-
ний дисонанс у комунікації. Якщо 
політехніки стосунками з викла-
дачами назагал задоволені, то сту-
денти ЛНУ бажали б бачити своїх  
більш демократичними. Із відпо-
відей молоді вимальовується образ 
ідеального викладача: це досвідче-
ний практик (бо цікавий „сучасний 
стан економіки, а не історія мину-
лих століть“ і „як застосувати знан-
ня на практиці“), який мотивує до 
розвитку, подає матеріал цікаво, 
а не надиктовує із застарілих кон-
спектів. Виглядає на те, що студенти 
прагнуть більше інтерактивності та 
можливостей висловитись (диску-
сій, моделювання ситуацій тощо). 
Дехто говорить про нереалізоване 
право самостійно обирати дисци-
пліни (їх „обирають“ викладачі/
адміністрація), формальність прак-
тики („робити каву працівникам 
банку“ — це, погодьтесь, зовсім не 
ті навички…). Університетське се-
редовище спудеї характеризують як 
дружнє і комфортне, а ось відносини 
з адміністративно-управлінським 
персоналом (мова про деканат) точ-
но не надихають, що найяскравіше 
ілюструє такий відгук: „ти лише пе-
реступаєш поріг в деканат, і тобі вже 
хочеться вийти“.

Що думають викладачі
Першооснова проблем. Для ви-

кладачів це — низький рівень зар- 
плат, наслідком чого є інші нега-
тивні явища, як безініціативність, 
корумпованість, незацікавленість 
фахом з боку молодих спеціалістів 
(відтак кількісно домінують викла-
дачі пенсійного і передпенсійно-
го віку, назагал неготові до змін), 
йдеться у коментарі до досліджен-
ня. Опитані викладачі скаржать-
ся на те, що не мають фінансової 
можливості видавати літературу, 
самостійно фахово розвиватися та 
змушені шукати додаткову роботу. 
Зазначають, що практично відсутня 

можливість кар’єрного росту, нато-
мість на активних хіба ще „накида-
ють“ додаткові обов’язки, паперову 
роботу. Серед озвучених бар’єрів для 
закордонних стажувань: незнання 
мов, брак ресурсів, бюрократизм при 
оформленні документів.

Неідеальний, тобто пасивний. 
Таким, за характеристикою опита-
них, здебільшого є сучасний студент. 
Причини невмотивованості моло-
дих людей викладачі вбачають у ви-
борі „не тієї спеціальності“ (рівень 
знань абітурієнтів незадовільний, і 
вже на першому курсі треба відсію-
вати половину набору), нерозумінні 
власних пріоритетів, невмінні дея-
ких колег цікаво викладати, неефек-
тивній системі оцінювання.

А роботодавці?
Фахівців вистачає, але… Ринок 

праці видається працедавцям пере-
вантаженим дипломованими спе-
ціалістами, але часто — з низьким 
рівнем кваліфікації і самооцінки, 
неготовністю до роботи (до прикла-
ду, невмінням користуватися додат-
ками Google, відсутніми навичками 
ділового спілкування тощо). Їм, 
кажуть, потрібен випускник із від-
повідними компетенціями — і про-
фесійними (розуміння професійних 
обов’язків, знання теорії і практи-
ки), і загальними (самостійний по-
шук інформації, вміння працювати 
в команді, гнучкість тощо). Опитані 
стверджують: готові брати на роботу 
випускників без досвіду, аби тільки з 
іскрою в очах, тобто з інтересом до 
справи і бажанням розвитку.

Позиції і пропозиції
Погана ментальна звичка. Так 

деякі учасники освітнього процесу 
визначають корупцію. Найпошире-
нішими її проявами у вишах є гро-
шова винагорода викладачам в обмін 
на оцінку, інкорпорований хабар 
(купівля методичок, підручників в 
обмін на бал), фаворитизм (домов-
ляння через знайомства). За спосте-
реженнями студентів, ініціаторами 
корупції бувають і самі студенти, які 
не хочуть „напружуватись“, і їхні 
батьки, які толерують таку практи-
ку, і викладачі, рівень зарплат яких 
невисокий. Але опитані спудеї зна-

ють і визнають: якщо працювати 
— отримаєш заслужений і бажаний 
результат, і без грошей. При цьому 
всьому, зазначає В. Бриндза, студен-
ти і викладачі часто налаштовані на 
дотримання неформальної угоди 
„не вимагати більшого“, на здобуття 
освітніх благ радше через консерва-
цію системи, базованої на зв’язках, 
привілеях, ніж на дотриманні про-
зорих правил.

Інтерес у кожного свій, спра-
ва — спільна. Різні сторони освіт-
нього процесу не вдоволені одні 
одними: студенти мріють про більш 
компетентного викладача, викладачі 
— про активного й вмотивованого 
студента, працедавці — про добро-
го фахівця з реальними знаннями й 
навичками. Всі сторони згідні, що 
навчання слід більше наблизити до 
практики (розгляд реальних ситуа-
цій, залучення лекторів-практиків, 
стажування тощо). Однак викладачі, 
скажімо, зауважують, що банківські 
й страхові установи не готові долу-
чатись до корегування навчальних 
програм, воліють проводити власні 
курси; водночас роботодавці вказу-
ють на неготовність до діалогу з боку 
вишів.

Пропозиції. На думку виклада-
чів, для вирішення проблем вищої 
освіти потрібна профорієнтаційна 
робота серед школярів (щоб їхній 
вибір фаху був усвідомленим), орієн-
тація на потреби ринку (й відповідне 
корегування держзамовлення). Пра-
цедавці вважають, що — як клієнти 
вишу — мали б впливати на форму-
вання майбутніх фахівців, тісніше 
комунікуючи з вишами й органами 
влади; також вони за створення при-
ватних навчальних закладів. Студен-
ти ж окреслюють шляхи вирішення 
корупційної проблеми: ефективна 
система покарання на законодав-
чому рівні (штрафи, санкції тощо), 
альтернативні форми оцінювання 
(як онлайн-тестування) та, звісно, 
виховання нової свідомості, коли 
хабар вважатиметься недостойною 
практикою. Отож, загальні орієнти-
ри: активніша відкрита комунікація 
різних сторін, зміна підходів у ви-
кладанні та більша ініціативність 
студентів, зближення з практикою, 
потребами ринку і суспільства.

Підготувала Ірина ШУТКА

у фокусі

А що Вас в університеті… болить?
m Закінчення. Початок на 3 с.
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літні школи

Проект „Крок до України“ 

Цього літа МІОК уже вдев’яте провів для іноземців та україн-
ців із-за кордону двотижневе навчання з української мови 

і культури у Міжнародній літній школі україністики „Крок до 
України“. 

Кваліфіковані викладачі допо-
могли слухачам школи, які навчали-
ся за програмою розширеного курсу, 
вивчати чи вдосконалити свої знан-
ня української мови, ознайомили з 
українською тисячолітньою істо-
рією, культурою, традиціями. Слу-
хачі успішно захистили проекти, 
побували на Закарпатті, відвідали 
Львівський національний літера-
турно-меморіальний музей Івана 
Франка, заглибилися у мистецьке 
життя сучасного Львова, побувавши 
у львівських галереях, познайомили-
ся зі львівськими митцями, відвідали 
різні майстер-класи, поспілкувалися 
з міським головою Львова Андрієм 
Садовим.

— Щороку, розпочинаючи про-
ект, ставимо перед собою амбітну 

мету: допомогти нашим слухачам 
глибше пізнати Україну, її мову і 
культуру, щоб про побачене вони 
розповіли друзям і знайомим у краї-
ні свого проживання, — каже ди-
ректор МІОКу Ірина Ключковська. 
— Маю надію, що учасники школи 
поширюватимуть вдома правдиву 
інформацію про Україну, про воєн-
ні події у нас, з охотою продовжать 
вивчати українську мову через наш 
портал „Крок до України“. Дуже 
важливо, що новітні технології до-
помагають нам дуже швидко й опе-
ративно спілкуватися з українцями 
світу. У нас народилося багато нових 
ідей стосовно освітнього напряму 
„українська мова як іноземна“, адже 
за кордоном діти швидко асимілю-
ються і батьки роблять усе, щоб вони 

знали і зберегли свою мову. Напевне 
вперше за багато років МОН Укра-
їни „відчуло“ цю проблему. Я мала 
кілька зустрічей з міністром Лілією 
Гриневич, яка розуміє потрібність 
нашого проекту „Крок до України“: 
нарешті створено робочу групу, яка 
буде розробляти стандарти, зокре-
ма української мови як іноземної. На 
перспективу буде створено сертифі-
каційний центр з української мови 
як іноземної, тож ті, хто вивчатиме 
у нас українську мову як іноземну, 
зокрема й у наших літніх школах, от-
римуватимуть сертифікати. Є надія, 
що наша мова у світі буде йти тими 
шляхами, якими пройшла польська, 
казахська мови як іноземні. Хочу 
відзначити, що ми постійно напов-
нюємо наш портал „Крок до Украї-
ни“ новою інформацією. Ним вже 
активно користуються діти з усього 
світу.

Катерина ГРЕЧИН

Працювали в інтерактивному режимі
Кафедра систем автоматизованого проектування ІКНІ вже вчетвер-

те проводила від 28 серпня до 10 вересня Літню школу для магістрів 
українських вишів.

Вона відбулася в рамках проекту 
і фінансування програми TEMPUS 
(харчування, проживання, дорога). 
До участі в ній зголосилося 6 ма-
гістрів Львівської політехніки, по 
5 — з Харківського національного 
університету радіоелектроніки та 
Київського національного універси-
тету ім. Т. Шевченка і 4 особи з До-
нецького національного технічного 
університету (м. Покровськ). По за-
кінченні кожен отримав відповідний 
сертифікат.

Літня школа проходила в інте-
рактивному режимі: щодня лекції 
і по дві лабораторні роботи. Отри-
мані базові знання студенти відра-
зу реалізовували на комп’ютерах, 
працюючи на ліцензійному про-
грамному забезпеченні. Оцінок 
за виконану роботу їм не ставили, 
однак вони могли оцінювати один 
одного, викладачів. Як свідчать ре-

зультати торішньої школи, молодь 
дуже задоволена рівнем занять, 
якістю харчування, проведеним до-
звіллям. Цього року львівські сту-
денти теж подбали про відпочинок 
своїх однолітків, організували для 
них пішу екскурсію і поїздку містом 
на екскурсійному автобусі, спільно 
проводили цікаві вечори. 

— Ці школи завдяки міжнарод-
ній програмі ми проводили щоро-
ку, — говорить завідувач кафедри 
САПР професор Михайло Лобур. 
— На жаль, проект закінчується че-
рез півтора місяця, тому виходимо 
з пропозицією до Унії Європейської 
з проханням і далі фінансувати цю 
школу. Як показує практика, магі-
стри з різних навчальних закладів 
збагачують свої знання з проекту-
вання мікро-електро-механічних 
систем, адже для них готують спеці-
альні, не типові, лекції українською 

і англійською мовами викладачі 
Львівської політехніки, інших ви-
шів-гостей. Торік ми запросили до 
участі в школі викладача з Ліонсько-
го вишу-партнера (Франція), цього 
року — з Лодзького технічного уні-
верситету з Польщі. Вважаю, що 
такі школи є найкращим способом 
правдивого єднання України. Багато 
магістрів із захопленням дивилися 
на наше кафедральне обладнання. 
До речі, студенти-політехніки теж 
почерпнули дуже багато інформації 
від київських магістрів. В Інститу-
ті високих технологій їхнього уні-
верситету запровадили магістер-
ську підготовку на базі чотирьох 
бакалавратів, тож до нас приїхали 
хіміки, механіки, комп’ютерники й 
електроніки. На предметному рівні 
вони мали кращі знання і щедро ді-
лилися ними з усіма, то ж деякі наші 
студенти навіть встигли полюбити 
предмети, яким досі не надавали на-
лежної уваги. 

Катерина ГРЕЧИН
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поміркуймо разом

Бібліотека на шляху до „третього місця“
Напередодні  святкування Всеукраїнського дня бібліотек пропону-

ємо роздуми бібліотекознавця про необхідність трансформації 
діяльності бібліотеки.

Понад десять років на Заході з 
метою ефективного функціонуван-
ня бібліотек, навздогін за стрімкими 
змінами суспільних потреб користу-
вачів, впроваджується ідея викори-
стання концепції „третього місця“*. 
Здійснюється це задля реформуван-
ня культурної діяльності бібліотек, 
як це передбачено статусом місця 
соціальних контактів людей. 

Упродовж останніх років від-
булася трансформація суспільних 
процесів, коли практично відсутні  
традиційні форми виробництва, 
з’явилися: нові професії, пов’язані 
з інтернет-технологіями, нова фі-
лософія організації праці — фрі-
ланс, нові робочі простори для                                                                                                                
ІТ -спеціалістів — коворкінги. Дея-
кий час „третім місцем“ були вели-
чезні простори торгівельних цен-
трів з властивою інфраструктурою. 
Світова бібліотечна спільнота запо-
зичила ідею „open space“ — відкри-
того простору, яка стала звичною 
і зручною для пересічного корис-
тувача і для персоналу бібліотеки 
(так, наприклад, усюди відкривався 
доступ до зібрань і у бібліотеці з’яв-
лялися кошики або візки).

Згодом їм на зміну прийшли інші, 
урбаністичні рішення використання 
старих промислових будівель, в які 
додавалися культурно-розважальні 
об’єкти. Тепер з’являються нові тен-
денції, і на потребу суспільства ство-
рюються більш сучасні середовища, 
які на своїй території об’єднують 
творчих підприємців, культурних 
діячів і митців — „креативні класте-
ри“ — місця для творчих ініціатив і 
міждисциплінарних комунікацій, 
поєднання анти-кафе, коворкінгу і 
місця для різних культурних заходів. 
Безумовно, сучасне „третє місце“ не 
мислиться і без віртуальних просто-
рів соціальних мереж.

Минуло понад п’ять років від того 
часу, коли на статус „третього місця“ 
у нашому суспільстві стали претен-

дувати камерні затишні кав’ярні, ча-
сто з книжковим колоритом у дизай- 
ні та наявністю преси або поличок 
буккроссінгу і пропозицією послуг 
WI-FI.

На вимогу часу з’явився ще один 
вид соціального простору, який 
отримав назву „антикафе“, де пра-
цюють, читають різноманітні лек-
ції, готуються до сесій, проводять  
дозвілля, знайомляться. Це демо-
кратичне місце, де комфортно по-
чувають себе незакомплексовані 
люди у пошуках нових знань, ідей, 
тенденцій, вражень. Для цих закла-
дів притаманна широка програма 
заходів, які відповідають усім ви-
багливим вимогам: широкий спектр 
майстер-класів, лекцій, тренінгів, 
виставок. 

Особливістю цих просторів 
є зонування або виокремлення  
приміщень для: роботи, зокрема 
індивідуальної з окремим освітлен-
ням; ділових зустрічей; перегляду 
літератури, відпочинку; спільного 
проведення вечорів, творчих зу-
стрічей; ігор. На територію усіх 
цих закладів, незалежно від їхньої 
концепції заборонено приносити 
алкоголь, заборонено палити. Од-
нак зауважимо, що характерною 
особливістю усіх закладів є те, що 
відвідувачі сплачують певну суму за 
час перебування і користування усі-
ма названими послугами. У вартість 
входить також їжа і напої. 

Простір має декілька функціо-
нальних особливостей. Це місце: 
для проведення ділових зустрічей, 
„мозкових штурмів“, індивідуаль-
ної роботи фрілансерів, місця  ді-
лових контактів, презентацій, май-
стер-класів. Відвідувачам надаються 
необхідні технічні засоби для орга-
нізації різних заходів: WI-FI, про-
ектор, екран, магнітна дошка або 
фліпчарт, принтер, сканер, ксерокс, 
канцелярське приладдя, мольберти 
та ін. 

У більшості антикафе відвідува-
чам пропонують читати або обмі-
няти (через буккроссинг), інколи 
купити літературу, а на поличках у 
вільному доступі можуть розташо-
вуватися до кількох тисяч видань, 
зокрема нова періодика. Це місця 
організованого дозвілля, кінопе-
реглядів, відпочинку, розваг (ігор — 
у шахи, настільний теніс, Х-box); де 
пропонується чай, кава, води, соки, 
печиво, солодощі, а з собою можна 
приносити власну їжу.

Сучасна бібліотека змушена і по-
винна конкурувати і з найближчим 
„сусідом“ у сфері соціальних кому-
нікацій — книгарнями. До прикладу, 
сучасний культурний формат мережі 
книгарень „Є“, пропонує: відкритий 
доступ до видань; приязний сервіс 
(зручні місця для читання літерату-
ри, доступ до мережі WI-FI); відділ 
аудіо-і відео матеріалів (музика, 
фільми, ігри, аудіокнига); відділ ди-
тячої літератури (з місцем для ігор 
і дитячими іграшками); полиці бук-
кроссінгу; організації культурних 
заходів: круглих столів, презентацій 
книжок (до речі, які ніхто з примусу 
не відвідує), літературних читань, 
дитячих заходів; розвинуту систему 
маркетингу та реклами у сфері кни-
готоргівлі.

Ми запрошуємо читачів „Аудито-
рії“ поміркувати, чи може універси-
тетська бібліотека змагатися з таким 
„третім місцем“? І не тільки змагати-
ся, а й виконувати його роль. 

P.S. Навесні нашу бібліотеку 
вперше запрошено взяти участь у 
Других наукових фестинах Львів-
ської політехніки. Окрилені досві-
дом організації і відгуками про захо-
плюючу подорож „Бібліотрамваєм“ 
для учнівської аудиторії, сьогодні, у 
переддень Всеукраїнського дня біб- 
ліотек пропонуємо нашим користу-
вачам-політехнікам відчинити двері 
бібліотеки увечері і провести з нами 
„Ніч у бібліотеці“.

Рената САМОТИЙ
завідувач                                                                                   

науково-методичного відділу                         
Науково-технічної бібліотеки

 Львівської політехніки,                                                                          
кандидат наук                                                                      

соціальних комунікацій

* У 1989 р. американський соціолог Рей Ольденбург сформулював концепцію, яка полягає 
у тому, що існує три сфери людської активності: дім, робота і третє місце, де відбувається  
товариське життя. Місце, де ми зустрічаємося з однодумцями, знайомимося, почуваємося 
комфортно при спілкуванні з незнайомими людьми, простір у який легко дістатися і у 
якому є бажання перебувати.
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Український Мойсей
До 160-річчя Івана Франка

Ім’я Івана Франка в українській 
та й загалом світовій культурі з 
плином часу привертає дедалі біль-
шу кількість науковців, літерату-
рознавців, критиків та й просто 
шанувальників його дивовижного 
таланту, який захоплює глибоким 
інтелектуалізмом, невичерпною 
силою та енергією думки, коло-
сальною працьовитістю. З його 
іменем пов’язані дослідження в 
літературознавстві, філософії, 
економіці, етнографії, фолькло-
ристиці, мистецтвознавстві. Та 
що найважніше — часто ці напра-
цювання і роздуми з таких різних 
ділянок життєдіяльності інтегру-
ються, доповнюють одна одну, 
утворюючи воістину космічний 
масштаб його творчості.

Природно, що ювілейний рік 
загострює прагнення проникливі-
шого прочитання та аналізу його 
творів, які давно стали для укра-
їнців справжньою академією пі-
знання цивілізаційного поступу 
людства, роздумів над історією 
нашого державотворення.

Після опублікування поеми 
„Мойсей“ до різних характеристик 
Івана Франка: „Вічний революціо-
нер“, „Титан думки і праці“, „Каме-
няр“ додалася ще одна — „Україн-
ський Мойсей“.

Власне в цій статті хотілося б 
поділитися деякими думками щодо 
вершинної філософсько-історич-
ної поеми „Мойсей“, написаної 
за дуже короткий час — з січня до 
липня 1905 року. Пророчий пролог 
до поеми, так часто цитований на 
різних урочистостях, поет написав 
20 липня 1905 р., використавши як 
художню форму терцини, якими 
написана „Божественна комедія“ 
Данте, що створює особливо під-
несене, натхненне звучання.

У праці „Іван Франко“ (1907 р.) 
великий майстер української прози 
Михайло Коцюбинський писав про 
враження, яке справила на нього 
поема: „В своїй убогій хаті сидів 
він за столом босий і плів рибацькі 
сіті, як бідний апостол. Плів сіті й 
писав поему „Мойсей“. Не знаю, чи 
попалася риба у його сіті, але душу 
мою він полонив своєю поемою“.

Поштовхом до написання пое-
ми послужила поїздка І. Франка в 
1904 році до Італії, як нагорода за 
діяльність у Науковому товаристві 
ім. Шевченка. За свідченням донь-
ки поета Ганни Франко-Ключко 
найсильніше враження справила 
на нього статуя Мойсея роботи 
Мікеланджело з гробниці папи 
Юлія ІІ у церкві Сан П’єтро в Римі. 
Франкова донька пише, що з по-
їздки батько привіз малюнок ста-
туї Мойсея і повісив його над своїм 
ліжком.

Розуміння провідної ідеї „Мой-
сея“ подає сам автор у вступі до ви-
дання 1913 року. Тут зазначено, що 
головною є смерть Мойсея, а щоб 
полегшити критикам розуміння 
поеми, І. Франко вказує, що його 
„Мойсей“ не є переспівом біблій-
ного оповідання із П’ятикнижжя, а 
твором цілком оригінальним.

І. Франко виводить свого Мой-
сея на історичну арену після ви-
ходу єврейського народу з єгипет-
ської неволі і 40-річного блукання 
в пустелі. Стомлений, зневірений 
народ, забувши про священні скри-
жалі, вже не вірить своєму Про-
рокові, не прагне ввійти у землю 
обітовану і врешті піддається на 
намову нових верховодів Датана і 
Авірона вигнати Мойсея з табору.

І власне в цей трагічний для 
нього час, коли сумнів тисне „у 
душу жало студене“, з’являється 
не Бог Єгова, а Азазель — „темний 
демон одчаю“. Він прибирає різні 

іпостасі: то промовляє журливим 
материним голосом, наче й втішає 
розрадою, то стає жорстоким ци-
ніком і безжалісним провісником 
невідворотної загибелі. На нашу 
думку, цей ускладнений образ по-
еми — художнє узагальнення роз-
думів І. Франка над історією люд-
ської цивілізації.

Франко не був фаталістом в 
оцінці історичних процесів, однак 
бачив дуже складний і не до кінця 
збагненний шлях розвитку люд-
ства, бо ж „непередбачене і неціле-
спрямоване часто зводить всі наші 
плани нанівець“, бо „поступ не все 
будує, але часто руйнує“, про що з 
переконливістю подає в праці „Що 
таке поступ?“ (1903 р.).

Стародавній Вавілон, „що ко-
лись уважався раєм світу, нині ле-
жить в руїнах, присипаний піском, 
який грубою верствою покриває 
всю країну: де колись були міста, 
села, сади, палати, бібліотеки, хра-
ми та школи, нині повзають гадю-
ки та виють голодні шакали... Чому 
щезли цілі гнізда старої цивілізації 
— з Єгиптом, Фенікією, Палести-
ною, Грецією?“ Запитання залиша-
ється без відповіді.

„Або візьміть нашу Русь! Тися-
чу літ тому вона творила окрему 
самостійну державу, що грозила 
Царгородові, простягала руку по 
Болгарію, мала зносини з німця-
ми, приймала в Києві французькі 
посольства і віддала свою князів-
ну за французького короля. А по 
400 літах такого державного жит-
тя, коли у нас почало заноситися 
на витворення власної просвіти, 
школи, письменства і всього того, 
що робить купу людей цивілізова-
ним народом, на нас спадає грім 
з ясного неба, монгольські орди, 
і розбивають зачатки нашої циві-
лізації і кидають нас на довгі сто-
ліття в кут, у пітьму, в неволю і 
залежність“.

Звідси, з тих роздумів, запи-
тань без відповіді голосом „демо-
на пустелі“ Франко доносить до 
нас грецьку легенду про Оріона, 
сліпого гіганта, що в надії відзи-
скати зір „мандрував аж до сонця 
самого, а на плечах поводиря ніс                                          
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сміхованця-хлопчину, що пока-
зував шлях йому— все інший в 
кожну годину“.

Сей Оріон — то людськість уся,
Повна віри і сили,
Що в страшному зусиллі спішить
До незримої ціли...

Азазель має дуже переконливі 
аргументи і малює перед Мойсеєм 
страшні картини лихоліть його на-
роду.

Чуєш стук? Се зелізна стопа
Тих страшних легіонів,
Що толочить юдейські поля,
Робить пустку з загонів.
..........................................
Онде мати голодная їсть
Тіло свойого плоду!
Онде тисячі мруть на хрестах —
Цвіт твойого народу.
Іще раз храм Єгови горить,
І сей раз уостаннє:
Бо що тая рука розвалить,
Те вже більше не встане.

Ці жахливі картини руйнації 
життя єврейського народу наче 
списані з історії України ХХ сто-
ліття часів совєтської окупації. А 
стало це можливим тому, що ми не 
мали національної держави, яку так 
обстоював мислитель у праці „Поза 
межами можливого“ (1900 р.).

Ось що пише І. Франко про так 
звану „Енгельсову“ народну держа-
ву, основні засади якої ще тільки 
визрівали у головах Маркса, Ен-
гельса і згодом Леніна: „Поперед 
усього та всеможна сила держави 
налягала б страшним тягарем на 
життя кожного поодинокого чо-
ловіка (...). Народна держава ста-
лась би величезною народною тюр-
мою“.

У цій праці І. Франко подає ідео- 
логічні засади творення самостій-
ної Української держави: „Ідеал на-
ціональної самостійності в усякім 
погляді, культурнім і політичнім, 
лежить для нас поки що, з нашої 
теперішньої перспективи поза ме-
жами можливого. Нехай і так. Та не 
забуваймо ж, що тисячні стежки, 
які ведуть до його осущнення, ле-
жать просто-таки під нашими но-
гами і що тільки від нашої свідомо-
сті того ідеалу, від нашої згоди на 
нього буде залежати, чи ми підемо 
тими стежками...“.

За Франком, „все, що йде поза 
рами нації, се або фарисейство 

людей, що інтернаціональними 
ідеалами раді би прикрити свої 
змагання до панування одної нації 
над другою, або хворобливий сен-
тименталізм фантастів, що раді би 
широкими „вселюдськими“ фраза-
ми покрити своє духовне відчужен-
ня від рідної нації“.

Такий пророчий дар передба-
чення відкрився І. Франкові як ре-
зультат проникливого вивчення й 
аналізу природних, історичних, 
суспільних процесів на землі.

Єгова через скрижалі, дані Мой-
сеєві на горі Синай, і в розмові з 
ним після гірких сумнівів і зневіри 
підносить високі, незнищенні іде-
али, які і є основою справжнього 
поступу:

Хто здобуде всі скарби землі
І над все їх полюбить,
Той і сам стане їхнім рабом,
Скарби духа загубить.

Франко, який добре знав ціну 
„хліба“, для якого соціальні пи-
тання, як у поетичній, так і полі-
тичній діяльності, часто виступа-
ли наріжним каменем творчості, 
вклав в уста Єгови слова:

Хто вас хлібом накормить, той враз
                               з хлібом піде до гною;
Та хто духа накормить у вас,
Той зіллється зі мною...

Як мало знаємо ми, а тим біль-
ше деякі наші політичні і держав-
ні зверхники творчість титана 
думки і праці Івана Франка, якою 
мізерною видається нормальним 
людям патологічна гонитва за 
мамоною, збиранням квартир, 
елітних особняків або й банок з 
доларовими купюрами.

Віра поета в духовну силу на-
ції вилилася в дорогі для кожного 
українця кінцеві слова Прологу до 
„Мойсея“, які вважають ключем 
до розуміння самої поеми:

Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі,
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.

Христина БУРШТИНСЬКА,
голова                                                                            

Товариства „Просвіта“                                                             
Львівської політехніки,                                 

професор

наш календар

30 вересня — Всеукраїнський день біб- 
ліотек.
1 жовтня — Міжнародний день людей 
похилого віку. 
1 жовтня — Міжнародний день музики.
2 жовтня — День працівників освіти.

Пам’ятні дати
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний український 
драматург.
29.09.1866 — народився Михайло Грушев-
ський, видатний iсторик, письменник, го-
лова Української Центральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко Фермі, 
італійський фізик, один із основопо-
ложників ядерної та нейтронної фізики, 
лауреат Нобелівської премії.
30.09.1841 — народився Михайло Драго-
манов, український публіцист, історик, 
економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали 
гетьманом Правобережної України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали Да-
нила Апостола.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полiщук, 
український письменник.
1.10.1946 — Міжнародний військовий 
трибунал у Нюрнберзі засудив до страти 
Ґеринга, Ріббентропа, Кейтеля, Кальтен-
бруннера та ще вісім керівників Райху.
2.10.1907 — народився Іван Багряний, 
український письменник, автор романів 
„Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, „Вог-
ненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне п’ят-
надцятидобове голодування українських 
студентів на Майданi Незалежності в Ки-
євi.
3.10.1881 — народився Михайло Возняк, 
український лiтературознавець, iсторик 
лiтератури.
3.10.1938 — помер Віктор Косенко, укра-
їнський композитор, піаніст.
4.10.1891 — народився Юрiй Клен (Освальд 
Бурґгардт), український поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена Пчiлка, укра-
їнська письменниця та перекладачка, 
мати Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія Заньковецька, 
геніальна українська акторка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, німецький 
фізик, якого називали „батьком кванто-
вої фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор Анто-
нич, український поет, прозаїк, автор збі-
рок „Три перстені“, „Зелена Євангелія“.
5.10.1941 — помер Микола Трублаїнi, укра-
їнський письменник. 
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коротко

У Пекіні відкрили музей-гале-
рею Тараса Шевченка. Там 
одразу ж стартувала художня 
виставка „Нев‘януча слава. 
Уклін Тарасу Шевченку“. 
Експозиція об’єднала роботи 
відомих китайських майстрів 
на тему Шевченкіани і понад 
100 оригінальних гравюр Коб-
заря з колекції Національного 
музею Тараса Шевченка. Серед 
представлених експонатів — 
каліграфія за мотивами творів 
Шевченка, ілюстрації до Коб-
заря, а також пейзажі сучасної 
України пензля китайських ху-
дожників Сіньхуа. Китайський 
музей Шевченка розташувався 
на півдні столиці на базі мемо-
ріального комплексу видатного 
китайського художника і поета 
Лі Кежаня. Зараз у музеї готу-
ють постійну експозицію. 

До 150-річчя від дня народ-
ження історика, громад-
ського і політичного діяча 
Михайла Грушевського 
відкрили доступ до Е-архіву 
його документів. Це амбітний 
проект українських істориків, 
історіографів, літературознав-
ців, архівістів, археографів, 
музейників, бібліографів, 
видавців, IT-спеціалістів, які 
прагнуть розказати світові 
про Михайла Грушевського, 
його вагомий внесок в істо-
рію України та державотворчі 
процеси. Електронний архів 
представлено на порталі На-
ціональна бібліотека Укра-
їни імені В. І. Вернадського:                                                                      
http://www.nbuv.gov.ua/node/3105.

23 вересня під час пошукових 
досліджень у с. Зашків Золо-
чівського району Львівської 
області виявили різні друко-
вані матеріали українського 
визвольного підпілля, які 
використовували в боротьбі 
проти московських окупантів 
на Золочівщині в 1951 році. 
Їх виявили на глибині 0,4 м 
у металевому 40-літровому 
молочному бідоні. Пошуки 
проводила громадська орга-
нізація „Товариство пошуку 
жертв війни „Пам’ять. Докумен-
ти передали для консервації та 
дослідження у Музей „Тюрма на 
Лонцького“.

За матеріалами інформагенцій

громадська організація

Масштабні проекти та 
великі амбіції
Величезні амбіції, впевненість та багато ідей — особливість дуже моло-

дої (заснована наприкінці квітня цього року) громадської організації 
„Молодіжний простір: ініціатива, інтелект, інновації“. 

Троє студентів-другокурс-
ників — голова організації Те-
тяна Маслак (ІНЕМ, Львівська 
політехніка), співзасновники 
Дмитро Гаврась (ІНЕМ, Львів-
ська політехніка) і Максим Ко-
лошкін (юридичний факультет, 
ЛНУ ім. І. Франка) пропонують 
„не давати старому поколінню 
оцінювати ідеї, бо ті, кому за 25, 
уже не спроможні думати вільно“ 
(а де ж плюралізм думок? – ред.); 
зробити життя у Львові динаміч-
ним; створити великий, вільний, 
доступний фонд підтримки ідей 
молоді та ще багато різного.

На рахунку „Молодіжного 
простору“ ще небагато організо-
ваних акцій. Основна їхня ауди-
торія — діти-сироти. Так на День Не-
залежності молодь організувала цикл 
лекцій та майстер-класів для діточок 
з інтернату, влітку відвідали дитячий 
табір на Івано-Франківщині.

Однак головна діяльність, переко-
нані амбітні студенти, ще попереду і 
буде зосереджена на інтересах сту-
дентів. Уже зараз вони мають наміри 
перемогти в конкурсі проектів Львів-
ської міськради щодо облаштування 
громадського простору. Активісти 
кажуть, що їх проект унікальний, бо 
його реалізують тільки студенти (над 
написанням проекту працюватиме 
троє студентів, а для реалізації залу-
чать близько п’ятнадцяти студентів із 
різних інститутів). 

— Ми хочемо площі біля 4 і 1 на-
вчальних корпусів перетворити на 
території для відпочинку студентів. 
Там розмістимо альтернативну мо-
більну бібліотеку з цікавими книгами, 
місцями для сидіння, безкоштовним 
потужним wi-fi. Можливо, з часом це 
буде навіть онлайн-бібліотека, тобто 
книжки можна буде завантажувати на 
власні гаджети. Також згодом там буде 
вуличний лекторій, як альтернати-
ва університету (таку ж практику має 
Гарвардський університет), де лекції 
проводитимуть не лише наші виклада-
чі, а й різні громадські діячі, представ-
ники влади. Будемо облагороджувати 

територію довкола: висадимо дерева, 
встановимо лавки, арки. Також хочемо 
зробити якесь накриття, щоб там мож-
на було перебувати в будь-яку пору 
року, — розповіла голова організації 
Тетяна Маслак. 

До проектування та облаштування 
цього простору мають намір залучати 
студентів-архітекторів і дизайнерів. 

— Звернемося до керівництва 
ІАРХ із проханням оголосити кон-
курс на візуалізацію цього простору, 
щоб ми змогли відібрати найкращий 
проект. Взагалі дуже приємно, що 
нашу ідею підтримав завідувач нашої 
кафедри економіки підприємництва 
та інвестицій Василь Козик і пореко-
мендував звернутися до проректора 
Володимира Крайовського. Йому за-
дум теж сподобався і навіть дав нам на 
вибір ще кілька різних площ для ре-
алізації проекту, — наголосила моя 
співрозмовниця. 

Загалом активісти „Молодіжного 
простору“ планують брати участь у 
дуже багатьох проектних конкурсах, 
бо мають чимало цікавих ідей. Так, 
вони вже знають, що наступним стане 
створення сайту „Студентська біржа 
праці“, а також в одному із корпусів 
Львівської політехніки облаштують 
студентський коворкінг. 

Наталія ПАВЛИШИН
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історична платформа

Шлях у майбутнє через                  
осмислення минулого
Історична платформа на Форумі видавців у Львові — один із 

напрямів, де не буває надто людно, але всі, хто обирає ці зустрічі, 
приходять слухати, дискутувати, навчатися. 

Цьогоріч практично всі, хто пре-
зентував книги чи організовував 
дискусії на теми історії чи дотичні 
до неї, наголошували, що для того, 
аби визначити шлях дальшого роз-
витку, мусимо повернутися до гли-
бокого вивчення свого минулого. 
А також почати сприймати історію 
не лише як науку, а як досвід, який 
мусимо враховувати і від якого по-
винні відштовхуватися.

Молодий історик, викладач 
Львівської політехніки Іван Хома 
презентував два свої видання — „Єв-
ген Коновалець“ та „Історія військо-
вого формування січових стрільців 
1917 – 1919 роки“. Незважаючи на 
те, що представлений період упро-
довж останніх років вивчають чима-
ло науковців, вийшло досить багато 
монографій, досліджень, він осмис-
лював історію по-своєму — через 
постаті. 

— Коли говоримо про січових 
стрільців, то варто пам’ятати, що це 
були історики, філологи, юристи… 
— еліта українського суспільства, 
віком 25 – 27 років. І за досить ко-
роткий період часу вони стали клю-
човими постатями в державотвор-
чих процесах 1918 – 1919 рр., — на-
голосив під час презентації видання 
науковець. — Це добрий приклад 
для студентів, як стати морально 
стійкими, відповідальними перед 
собою, перед сучасним і наступни-
ми поколіннями. 

Він також зазначив, що, гово-
рячи про історичну пам’ять, яка 
нагадує нам ті чи інші події, треба 
звертатися до досвіду, зокрема в 
державотворенні.

— На жаль, до Революції Гідно-
сті, анексії Криму, війни на Дон-
басі, цей досвід не враховували. 
Ми жили в такому суспільстві, де, з 
одного боку, щороку вшановували 
героїв Крут, а з іншого, — продов-
жували ходити по вулицях Щорса, 
Муравйова, Антонова-Овсієнка та 
інших, хто розстріляв цих молодих 
хлопців. Якби ж ми врахували досвід 
Крут, то в 2014 році, коли найгірший 

ворог держави вторгся на наші 
терени, виступили б проти ньо-
го з дуже сильною, відповідно 
оснащеною, озброєною армією, — 
додав Іван Хома. 

Про те, що в 1990-х роках ми змі-
нили прапор, але не змінилась мен-
тальність тих, хто був при владі всі 
ці роки, говорили й під час дискусії 
„Інформаційна війна“, яку органі-
зував головний редактор журналу 
„Універсум“ Олег Романчук, та на 
презентації видання „Вторгення в 
Україну. Хроніка російської агресії“ 
(автори: Дмитро Тимчук, Юрій Ка-
рін, Костянтин Машовець, В’ячеслав 
Гусаров). На цих зустрічах зокрема 
наголосили на тому, що: „росій-
ська пропаганда в Україні опира-
ється на ментальність „совєцького 
чєловєка“. Яскравими прикладами 
цього є те, що досі в Українській ар-
мії офіційно святкують ті ж дати, що 
в часи СРСР. Так, нещодавно 24-та 
окрема механізована бригада ЗСУ, 
де воюють славні воїни, багато з 
них віддали свої життя на Донбасі, 
святкувала 98-річчя, тобто створен-
ня в Симбірську 1920-х рр. бригади, 
яка воювала проти українців. 3 ли-
стопада святкують День інженер-
них військ — у цей день 1941 року 
сапери інженерних військ Червоної 
армії підірвали Успенський собор в 
Києві. І таких прикладів безліч, — 
наголосили під час дискусії .

Про місце історії та її викладан-
ня по-новому в школах, універси-
тетах говорили під час презентації 
книги „Щоб не забули. Пам’ять про 
тоталітаризм у Європі“. Це ви-
дання може стати зразком того, як 
викладати складні питання історії 
молоді та дітям. Книга (три роки 
тому вийшла англійською мовою) 
— приклад співробітництва різних 
організацій Європи і світу. Вона є 
результатом співпраці у проекті 
„Європейська платформа пам’яті і 
сумління“ (заснована в 2011 році), 
до якої входить 51 організація з 18 
країн Європи, а також США, Ка-
нади, України, Молдови, Ірландії. 

Від України — Центр визвольного 
руху, Меджліс кримськотатарсько-
го народу, Інститут національної 
пам’яті та Національний музей Го-
лодомору. 

Ключовий принцип роботи — 
повернути особі історію і поверну-
ти історії особу. Прикладом такої 
роботи є також і виставка „Люди 
свободи“ (у Львові відкрили в пер-
ший день Форуму). 

— Наша історія зводилася до 
статистик, бо людина в тоталітар-
ному режимі — лише маленький 
елемент. Для нас доля кожної лю-
дини важлива. Ми перевидали цю 
книгу українською мовою, щоб на-
вчальні заклади використовували 
її для вивчення історії. Вона адап-
тована для електронних книг і є в 
різних форматах. У цьому виданні 
представлені три історії України: 
священика Омеляна Ковча, вчи-
тельки з Харкова Олександри Рад-
ченко та депортованої кримської 
татарки Айше Сейтмуратової, — 
наголосила перший заступник голо-
ви Інституту національної пам’яті 
Аліна Шпак.

Про місце людини в історії та 
важливість знову повертатися до 
дослідження, обговорення і попу-
ляризацію історичних моментів, 
особливо, що стосуються націо-
нально-визвольної боротьби, го-
ворили й історики Ігор Дерев’яний, 
Руслан Забілий, журналіст і дослід-
ник Вахтанг Кіпіані та інші під час 
презентації збірки статей „Історич-
ної правди“ — книги „Зродились ми 
великої години… ОУН. УПА“.

Об’єднувало зустрічі й те, що 
більшість науковців, дослідників 
наголошували, що сучасні події в 
нашій державі мають не локальне, а 
світове значення. І що саме тут, си-
лами українських воїнів, бережемо 
мир європейського світу. 

Наталія ПАВЛИШИН

СУСПІЛЬСТВО
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палітра

Майстер ілюстрування та майстер 
оживлення фарб
У межах Форуму видавців було відкрито дві виставки — ілюстрацій 

Владислава Єрка до перекладу Юрія Андруховича шекспірівської 
трагедії „Ромео і Джульєтта“, а також живопису Анатолія Кривола-
па. Їх ще можна оглянути впродовж найближчих двох-трьох тижнів.

„Опрацьовую все на 
графічному планшеті“

Після появи у видавництві Іва-
на Малковича перекладу „Гамлета“ 
Шекспіра, який здійснив кілька років 
тому письменник Юрій Андрухович, 
логічно було чекати на продовження 
україномовної шекспіріани. Так, до 
тексту „Ромео і Джульєтти“ Андрухо-
вич придивлявся ще від 2007 року, та 
лише на початку 2016-го ошатне ви-
дання (Малкович не пошкодував ні 
доброго паперу, ні оздоби) вийшло 
друком у „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“. 
Без перекладацького хисту Андрухо-
вича трагедія втратила би багато мов-
них напівтонів, зокрема еротичних, 
а без вправних рук Єрка книжка не 
була б такою привабливою всередині і 
ззовні. Показати й розказати, як про-
цес передував доброму результатові, 
творці й приїхали на Форум.

Ті ілюстрації, що бачимо на сті-
нах мистецької галереї Гері Боумена 
(вул. Наливайка, 18), не створювали-
ся легко. Поїздка місцями, де жили 
шекспірівські герої, не надихнула 
Єрка на творчість — артефакти там 
знецінені і замацані туристами. Не 
щастило й згодом: „хотів намалюва-

ти шматки архітектури, за якими 
проглядаються елементи сюжету 
трагедії, але невдовзі виявив, що 
хтось із митців ще 30 років тому 
додумався до такого“. Коли ж 
Муза, врешті-решт, прийшла, 
художник взявся за олівець і туш.

Владислав Єрко на відкритті екс-
позиції розповів присутнім, що спер-
шу малює на папері А4, потім зобра-
ження сканує і опрацьовує на графіч-
ному планшеті — цей технічний засіб 
дає йому змогу не лише виправляти 
намальоване, а й окреслює напрями, 
куди рухатися далі. Дитячі ж ілюстра-
ції творить винятково вручну.

Який наступний, третій твір Шек-
спіра доповнить колекцію перекладів 
Юрія Андруховича, наразі невідомо. 
Запропонована „12 ніч“ не зовсім 
підходить для цього, бо вона зробить 
триптих нерівномірним.

„Вечірні рефлексії“ 
залишилися у Львові

Перед будівлею Національного 
музею у Львові ім. А. Шептицького на 
вул. Драгоманова, 42 (тут розміщені 
фонди сучасного мистецтва) 17 ве-
ресня на відкритті виставки Анатолія 

Криволапа зібралося 
стільки людей, що 
годі було протовпи-
тися. Ще би — Ана-
толій Криволап, лау-
реат Шевченківської 
премії 2012 року — 
переміг у номінації 
„Образотворче мис-
тецтво“ за цикл з 50 
робіт „Український 
мотив“. До того ж, 
він уважається од-
ним із найбільш 
модних і найдо-
рожчих художників 
України: середня 
ціна його картини 
— 70 тисяч доларів, 
бо „низькі ціни при-
нижують, не тіль-

ки художника, але і колекціонера“.                                                   
І хоч визнання прийшло не від-                   
разу — наприкінці 80-х років мину-
лого століття, 20-літнє випробування 
пошуками себе, свого стилю митець 
здолав достойно — „не зірвався, не 
спалив себе, не став злостивим, пере-
ніс гідно, по-чоловічому“.

Вперше Анатолій Криволап при-
їхав до Львова 1976 року, має тут ба-
гато друзів і вже 40 років, як обожнює 
наше місто. Тож відкрити виставку 
свого живопису„Музейна колекція“ 
в мистецькій столиці України вважав 
за щастя.

Куратором експозиції виступив 
онук митця Олексій. Сам же автор 
дуже прискіпливо, за кольорами, 
відбирав картини для експонування, 
кілька творів навіть було відправле-
но назад до Києва. А при вході до ви-
ставкових залів висить полотно „Ве-
чірні рефлексії“ (2014), яке Анатолій 
Криволап подарував музею. Відтепер 
картина буде у постійній експозиції 
мистецтва ХХ століття.

Оглядаючи пейзажі художника, 
насамперед зауважуєш їхню глибину 
й чистоту кольорів. Справді, „у ньо-
го фарба жива, українська, виразна“, 
на фоні синіх корів, по-вечірньому 
замріяних червоних далей хочеться 
фотографуватися, що більшість від-
відувачів виставки й робили.

До речі, цього року, під час від-
криття у Києві виставки з аналогіч-
ною назвою „Музейна колекція“, було 
репрезентовано Премію Анатолія 
Криволапа, яку художник заснував 
для підтримки талановитої молоді. 
Премія — не гроші для переможця, 
а оплата перельоту й проживання в 
готелі, а також квитків у музеї світу.
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коротко

На міжнародному музичному 
конкурсі Андре Дюмортьє у 
Бельгії переміг львівський 
піаніст Маркіян Попіль. Цей 
конкурс проводиться у місті 
Турне для молодих музикантів. 
У фінал вийшло три конкур-
санти, серед яких – і Маркіян 
Попіль, студент Львівської 
музичної академії імені Ми-
коли Лисенка. Бельгійські ЗМІ 
відзначили його виняткову 
художню зрілість.

24 і 25 вересня у Львові вже вшо-
сте пройшли Дні європейської 
спадщини, цього разу присвя-
чені тематиці садів і парків. 
Мета цьогорічних Днів – при-
вернути увагу громадськості до 
зелених просторів з точки зору 
їхньої історичної та культурної 
цінності. Відкрито виставки, 
присвячені історичним паркам 
Львова та їхнім творцям: „Місто. 
Дерево. Людина“, „Арнольд Ре-
рінг – мистецтво і природа в ур-
баністичному розвитку Львова“ 
та „Історія в світлинах. Фотови-
ставка про парк І. Франка“.

Львівський театр ім. Лесі 
Українки отримав нового ху-
дожнього керівника – серед 
чотирьох претендентів на 
посаду переміг Павло Ар’є. Ре-
жисер та драматург народився 
і виріс у Львові, тривалий час 
жив у Німеччині. А вперше твір 
Павла Ар’є у 2009-му поставили 
саме у театрі, який тепер він 
очолив. Павло Ар’є хоче зроби-
ти Театр місцем, відкритим для 
молодих режисерів, молодих 
драматургів та для класних 
ідей. 16 вересня у Театрі відкри-
то новий театральний сезон – 
прем’єрою молодого київського 
режисера Ігоря Білиця.

1 жовтня у Львівській філар-
монії у межах Міжнародного 
культурного проекту „Музика 
без кордонів“ відбудеться 
концерт трубачів. Його осо-
бливість – в ньому візьмуть 
участь одні з найкращих та най-
відоміших у світі солістів-тру-
бачів – Отто Заутер (Німеччина) 
та Сергій Накаряков (Ізраїль). 
Супроводжуватиме їхній ви-
ступ Академічний симфонічний 
оркестр INSO-Львів. 

За матеріалами інформагенцій

творчий ювілей

Той, що називає речі 
своїми іменами
22 вересня у Палаці мистецтв відбулося урочисте відкриття вистав-

ки „Генезис“ відомого українського митця, лауреата Національної 
премії ім. Т. Шевченка, народного художника України, професора кафедри 
монументального живопису ЛНАМу Любомира Медвідя. Експозиція при-    
урочена ювілею митця — 10 липня йому виповнилося 75 років.

Замість велемовного відкриття ви-
ставки Любомир Медвідь запропону-
вав публіці театральне представлення 
своєї творчості по роках. Художник 
зіграв у своїй першій п’єсі „Слідство“ 
головну роль, під час інсценізовано-
го допиту він у гумористичній манері 
розмірковував над такими своїми кар-
тинами, як „Вказування дороги верш-
никові“, „Евакуація. Лет метелика“, 
Недільна прогулянка“, „Опустілий 
пляж“ тощо. Завершилася вистава му-
зикою і біблійною історією про Лота 
та його дружину, яка, втікаючи зі Со-
дому, обернулася і перетворилася на 
соляного стовпа.

Після бурхливих оплесків повної 
коференц-зали на сцену піднімалися 
представники влади, колеги і пошано-
вувачі творчості Любомира Медведя. 
Академік Олександр Федорук зазна-
чив, що ми маємо українського Мой-
сея в малярстві: „Він інтелектуал, май-
стер сакрального мистецтва, людина, 
яка знає вагу слову, структуаліст, який 
вибудовує цілісну гармонію“. Коле-
ги зауважили також, що Любомир 
Медвідь є дуже працьовитий і вимог-
ливий, як до студентів, так і до себе. 
Він належить до тих особистостей, що 
називають речі своїми іменами. Поза 
тим — щедра і відкрита душа.

Виставку „Генезис“, яка розміщена 
у виставкових залах третього поверху 

Палацу, пов’язує одна тематика, яку 
навіяла митцеві притча про блудного 
сина. Експозиція відображає три ета-
пи великого концептуального про-
екту художника — „Ремінісценції“ 
(2008 – 2011 рр.), „Парад парабол“ 
(2014 р.) і власне „Генезис“ (2015 – 
2016 рр.).

— Я — людина віруюча, цікавлюся 
сучасним богослов’ям, тим, що відбу-
вається із нашою еволюцією, — роз-
повів Любомир Медвідь. — І ледь не 
на кожному кроці бачу нагадування 
нам, людям: пам’ятайте свій початок, 
звідки ви вийшли. Мій блудний син — 
не той, хто повертається у дім, а той, 
хто радше виходить із отчого дому.

За задумом автора експозиція вий-
де за рамки суто живопису — її допов-
нять література, музика, театр. Зо-
крема, 2 жовтня у Палаці мистецтв о 
16.00 виступить Львівський камерний 
оркестр „Академія“, а 9 жовтня Театр 
„У кошику“ зіграє виставу за п’єсою 
Любомира Медведя „Канібальчик“ 
(початок теж о 16.00). Крім цього, у 
листопаді проект Любомира Медведя 
„Генезис“ помандрує до Франції, його 
в межах заходів вшанування короле-
ви Франції Анни Ярославни, доньки 
князя Ярослава Мудрого, експонува-
тимуть в Українському Домі в Парижі.

Наталя ЯЦЕНКО
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зірковий гість

Беґбедер про кохання, творчість і війну
Французький письменник Фредерік Беґбедер опісля гарячої вечірки 

в одному із львівських клубів, на якій виступив як діджей, презен-
тував на Форумі видавців український переклад чотирьох своїх книг 
— „99 франків“, „Кохання живе три роки“, „Бесіди нащадка епохи“, 
„Уно і Селінджер“ і… самого себе.

Ажіотаж довкола Беґбедера виник 
ще задовго до його появи: на зустріч 
із письменником було запровадже-
но реєстрацію, яку закрили аж після 
того, коли список зареєстрованих 
перевищив 400 осіб. Тому багато тих, 
хто зареєструвався, мусив стояти 
під дверима конференц-зали Палацу 
мистецтв, сподіваючись потрапити 
досередини. Врешті-решт, зайшли, 
здається, таки всі, хоч декому і до-

велося стояти. Чому організатори не 
врахували того, що бажаючих може 
бути багато і не замовили для зустрі-
чі більшу залу? Причина начебто у 
тому, що сам письменник захотів не-
велике приміщення у „серці“ Форуму.

Беґбедер, склалося враження, 
не розчарував. Своїх читачок, які 
відразу ж отримали комплімент — 
„українки красивіші, ніж францу-
женки“ — точно. А ось організато-
ри Форуму потім довго думали над 
першими висловленими враженнями 
письменника: „Мені здалося, що я 
повернувся у Радянський Союз — ці 
стіни, радянські лампи, килимок…“. 
Львів же загалом Беґбедерові сподо-
бався — „Я чув, що Львів називають 
„маленьким Парижем“, але я би ска-
зав, що Париж — то великий Львів“.

Під час зустрічі письменник по-
чувався розкутим, іронічно жарту-
вав, вставляючи українські слова 
„будьмо“ і „дякую“. Він розповів, що 
пише з ранніх літ, пише про те, що 

в житті не так (інакше б не писав), 
тому й письмо у нього песимістичне. 
Для творчості йому необхідно уса-
мітнитися, інколи — ще й трохи ви-
пити вина чи пива. Щодо назви „Ко-
хання живе три роки“ — це скоріше 
рекламний трюк, ніж правда, вона 
спонукає читача прочитати твір і 
сперечатися з автором. Реклама, в 
якій Беґбедер працював, різниться 
ж від літературної творчості тим, 
що не дає волі.

Працюючи над романом „Уна і 
Селінджер“ (почав вивчати життя 
Джерома Селіджера, коли той ще 
був живий), письменник досліджу-
вав Другу світову війну і — „з сумом 
виявив, що та війна від нас не так вже 
й далеко“.

— Мені здається, наша ситуація 
сьогодні дуже нагадує те, що відбу-
валося протягом 1939 – 1940 років. 
Я думаю, що розмова про це тут, в 
Україні, має особливе значення, — 
Беґбедер перед візитом до Львова 
прочитав книгу про Донбас вихідців 
з нього. — Так само життя в Парижі 
тепер є життям у місті, сповненим 
раптової жорстокості.

Наталя ЯЦЕНКО

нове видання

Життя 
підлітка — 
у фокусі 
Книгарня „Є“ зібрала авторів підліткової антології „Книга таємниць                  

і заборон“, а також самих підлітків, батьків, учителів.

Про особливості літератури для 
підлітків розмірковували Дарія Кор-
ній, Олександр Михед, Володимир 
Арєнєв. Загалом до антології ввійш-
ли твори шістнадцяти авторів — Лесі 
Ворониної, Юрія Нікітінського, Ірен 
Роздобудько, Лариси Денисенко, Лу-
каша Обітовського, Наталі Щерби, 
Антона Фарби та інших... 

Учасники дискусії зізналися, що 
сюжети своїх оповідань вони ство-
рили з власного життя чи з життя 

своїх дітей, намагаючись передати 
світ підлітків, їхні проблеми та пе-
реживання. Зокрема Дарія Корній 
зазначила:

— Сюжет мого оповідання виник 
на основі спостережень за зростан-
ням власної доньки. Ніякої фантас-
тики й антиутопії у мене нема. Це 
реалістичні історії з життя дітей. 
Навіть була здивована, коли дізна-
лася, що моє оповідання потрапило в 
антологію. Це збіг, бо на замовлення 

зазвичай не пишу. Для мене головне 
— читач.

Для Олександра Михеда найваж-
ливіше — розуміти свого читача. 
Володимир Арєнєв вважає, що ця ан-
тологія повинна бути лакмусом для 
читачів, адже „є підлітки, про яких 
ми тут написали, є підлітки з різними 
рефлексіями на світ“. 

Під час зустрічі йшлося і про те, як 
зацікавити читанням тих школярів, 
котрі наразі байдужі до книжки і вва-
жають читання нудним і нецікавим. 

Ірина МАРТИН
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родом із Політехніки

Серед випускників Львівської політехніки чимало 
цікавих особистостей. Серед тих, хто, здобувши 

технічну освіту, має ліричну душу, — випускник 
геодезичного факультету (тепер Інститут геодезії) 
Віталій Погорицький (мешкає у смт. Козова на Тернопіллі)

Інженер із душею 
художника

— Хоча в Політехніці я й на-
вчався на заочному відділенні, та 
маю досить багато теплих спогадів 
про студентські роки. Паралельно 
зі здобуттям вищої освіти (до того 
вже завершив навчання у Львів-
ському політехнічному технікумі у 
смт. Брюховичах) працював інже-
нером-геодезистом, — почав роз-
мову Віталій Погорицький.

Деякий час чоловік трудився 
за спеціальністю. Та зараз основ-
на робота мого співрозмовника 
стосується дизайну інтер’єрів, ре-
монтних робіт. Сім років тому саме 
пошуки роботи підштовхнули його 
до улюбленого хобі — мозаїстики. 
Потрібно було досить швидко на-
вчитися облицьовувати мозаїкою 
басейни, тож, щоб більше дізнатися 
про особливості цієї роботи, Віта-
лій шукав спеціалізовану літерату-
ру і натрапив на книгу про художню 

мозаїку Хелен Берд „Мо-
заїка“.

— Для мене це був 
експеримент, спроба 
своїх сил. Тоді я вперше 
виклав картину. Не маю 
дуже багато робіт, бо 
завжди бракує часу для 
творчості. Я — багато-
дітний батько, тож мушу 
дбати про сім’ю. Загалом 
зробив десь півсотні до-
сить різних робіт: карти-
ни, ікони, вази, столики, горщики 
для квітів… Переломним стало 
Водохреща два роки тому, коли 
священик освячував наше помеш-
кання і я попросив освятити ікону, 
яку виклав мозаїкою. Він був дуже 
здивований цією роботою і запро-
понував довкола нашої церкви Ус-
піння Пресвятої Богородиці (храм 
відомий вітражем із зображенням 

священноієрея, блажен-
ного о. Андрія Бандери 
— батька Степана Банде-
ри) в аркоподібних нішах 
кам’яної огорожі зробити 
зображення відомих цер-
ков (зараз ще залишилося 
викласти картини восьми 
храмів), а згодом відтво-
рити ікону Пресвятої Бо-
городиці — „Одигрія. Не-
в’янучий цвіт“ (майстер 
працював над її створен-
ням п’ять місяців і зробив 
її розміром 110 на 170 см).

Чоловік, викладаючи 
мозаїкою картини, навіть 
копіюючи, намагається 
вносити свою авторську 
лепту. Віталій багато екс-
периментує з матеріалами 
— керамічною і скляною 
мозаїкою, декоративними 
камінцями, біжутерією. 
Часто переглядає роботи 
різних майстрів-мозаїстів, 
щоб вчитися нових прийо-

мів, надихатися. Чи не найбільше 
часу йде саме на підбір матеріалів, 
щоб було цікаве поєднання, відпо-
відна колористика.

Найбільше майстрові подобаєть-
ся створювати образи. Каже, що тоді 
відчуває особливе натхнення. Зараз 
має декілька замовлень на ікони для 
різних церков.

— Якби я мав змогу, то декорував 
би парки, стіни шкіл, садочків, щоб 
було красиво, а не так сіро і понуро. 

Та, на жаль, мені бракує для цього 
часу та й потрібно було б шукати 
меценатів, які профінансовули б такі 
проекти. 

Наталія ПАВЛИШИН
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артзустріч

Картини з кави
Для львівської художниці Олі Довгань-Левицької „кавовий“ шлях 

розпочався відносно недавно. За фахом — театрознавець, працю-
вала у драмтеатрі ім. Лесі Українки. Потім спробувала себе баристкою 
у „Світі кави“. Там дівчина багато дізналася про каву — що це за напій, 
де росте, чому кожен сорт кави містить різну кількість кофеїну. Кава, 
її аромат, колір надихнули Олю на кавові картини.

Від дівчини і пташки
Оля Довгань-Левицька малювала 

з дитинства. Це у неї від тата, який 
свого часу закінчив художню школу. 
Хоча художником не став, однак ма-
лював, відтворював у репродукціях 
твори відомих художників. І передав 
цю любов доньці.

— Для малювання мені служило 
все, що було під рукою, — фарби, гра-
фіт, ручка. Багато малювала на мате-
матиці, яка була мені нудна (полюбила 
цей предмет лише тоді, коли почала 
займатися з репетитором). Я пере-
вертала зошит і малювала 
квіти, очі, різні силуети, — 
згадує художниця.

Уже в старших кла-
сах почала більше ціка-
витися світом мистецтва 
— в інтернеті з’явилися 
онлайн-галереї творів 
мистецтва, також скупо-
вувала журнали, де були 
репродукції картин. А ще 
Оля співала у колективі 
„Джерельце“, тому вирішила обрати 
творчий фах. Вагалася між вступом 
до музичної академії та академії дру-
карства на ілюстратора. Але вибрала 
театрознавство у Франковому виші.

— Там найбільший акцент робили 
на спроможності аналізувати інфор-
мацію. Мене навчили, що не конче 
знати все, важливо знати, де це шука-
ти і що з тим робити, як застосувати. 
Вдячна, що на факультеті мене цього 
навчили. Особливим потрясінням 
були лекції Андрія Содомори — це 
було настільки круто! 

Театрознавство ще більше зако-
хало Олю Довгань-Левицьку у мис-
тецтво. Переконана, що важливий 
професіоналізм, тобто розуміння 
фундаментальних речей у поєднанні 
з натхненням, ентузіазмом, любов’ю 
до того, що робиш.

На майстер-класах з оголеної на-
тури зустріла багатьох художників, 
чимало від них навчилася. До мис-
тецького вишу вступати не має на-
міру, позаяк вважає, що неможливо 

вивчити такі речі як техніка, компо-
зиція, розуміння кольору — їх можна 
лише відчути. А навчитися штампу-
вати правильні ідеальні форми — це 
насправді нікому не потрібно. Не хоче 
бути просто ремісником. 

До портретів 
композиторів

Оля створила серію вишитих бі-
сером картин, у яких бекграунд за-
повнювала олійною фарбою. Сюже-
ти придумувала сама. А ще у неї була 
картина, на якій дівчина п’є каву і ку-

рить цигарку. Цю остан-
ню роботу торік побачив 
артменеджер із Туреччи-
ни. І запросив художницю 
на кавовий фестиваль до 
Стамбула. На фестивалі 
мусять бути картини на 
кавову тематику.

— Тоді я мала лише три 
такі роботи — цю з дівчи-
ною, а ще — з пташкою, 
яка несе кавову галузку, а 

також вишиту турку, обрамлену зо-
лотими паєтками. Треба було ще дві. 
Вишити не встигла б. Організатор 
попросив мене щось намалювати у ко-
льорах кави. Але я сказала: 
„А можна, я вам намалюю 
кавою“. Мені це сподоба-
лося. Кава виявилася легка 
у застосунку. До того ж, 
малюнок пахне.

З турецького фестива-
лю Оля привезла лише одну 
картину (решту розкупили) 
і взялася більше малювати 
кавою. 

— Чи для таких картин 
потрібен спеціальних сорт кави, вона 
мусить бути по-особливому змелена? 

— Усе залежить від способу приго-
тування кави. Я її заварюю у гейзерній 
кавоварці. Виходить густа, насичена, 
ароматна, міцна кава. Її розвожу во-
дою. Від того, наскільки кава розведе-
на, залежить, який отримаю відтінок. 
Що ж до сорту, то малюю арабікою. 
Вона мені найкраще лягає на папір, 

дає гарний колір. Робуста тьмяна, кар-
тини нею виходять сумні. Кавові кар-
тини висихають довго, оскільки кава 
дуже олійна. Отож, потрібно 2 – 3 дні. 
Коли картина висихає, то набуває тро-
хи іншого відтінку. 

Через рік Олю знову запросили на 
фестиваль до Туреччини. Цього разу 
малювала вже безпосередньо там — 
портрети дітей різних країн світу. 
Цей мистецький пленер завершився 
виставкою у місті Ізміт, під Стамбу-
лом. 

А після повернення з виставки 
вокалістка Наталя Грановська, орга-
нізаторка концерту у філармонії Viva 
la Francel запропонувала Олі до цього 
концерту намалювати портрети ком-
позиторів, твори яких звучатимуть. 
Так усього за чотири ночі з’явилося 13 
портретів — Ріжо, Гуно, Бізе, Каміль, 
Оффенбах… 

— Також мені сказали, що можна 
повісити більше портретів, тому за-
пропонували додати своїх улюблених 
композиторів. І я намалювала тих, 

хто мене надихає — Ваг-
нера, Бетховена, Моцарта, 
Веселовського, Станко-
вича, Кос-Анатольського. 
Їхню музику слухаю, коли 
малюю. До того ж, Кос- 
Анатольський — це люди-
на, на якого я рівняюся у 
вивченні іноземних мов. 
Знаю, що цей композитор 
у 70-річному віці вивчав 
французьку, щоб прочита-

ти художню книжку мовою оригіналу. 
Тому я вдосконалюю англійську, вчу 
німецьку, польську, згадую французь-
ку (школяркою ходила на курси). Див-
люся фільми мовою оригіналу.

Оля запевняє, що вона — макси-
малістка, хоче всього і відразу. Бо що 
більше робить, то більше встигає. 

Ірина МАРТИН
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Мова 
програ-
мування

Стара 
назва 
літери

„а“

Еверест Окультне 
вчення

Купа 
землі, що 
звалилася 

згори

Ярмо, 
гніт

Кетяг 
вино-
граду

Родина, 
рідня, ряд 
поколінь

Тропічна 
отруйна 

жаба

„Батько“ 
геометрії

Дикий 
осел

Циганка 
у М. Ста-

рицького

Деревна 
ящірка з 
Америки

Письмен-
ник Іван 
Мойся

Японські 
шашки

Офіційна 
мова Па-
кистану

Траєкто-
рія руху 
планети

У футбо-
лі – м’яч у 
воротах

Хвороб-
ливий 
стан 

людини, 
схожий 
на сон

Чолові-
чий голос

Розмінна 
монета 
Лаосу

Одиниця 
площі 
землі

Перемога 
в бою, у 

війні

Закритий 
пасажир-
ський віз

Туз

Авто-
перегони

Башта 
при 

мечеті

Горизон-
тальне 

перекрит-
тя на 

кораблі

Українсь-
кий 

письмен-
ник

Дика 
хижа 

тварина

Давній 
верхній 

одяг, 
кобеняк

Вид сце-
нічного 
мистец-

тва

Цінний 
папір, що 
дає при-

буток

Пухнаста 
маса з 

бавовни
Мур

Передача 
м’яча 

партне-
рові

Нічия у 
шаховій 

партії

Гора 
Зевса

Римський 
прави-

тель Юдеї

Муза 
любовної 

поезії

Римський 
бог 

смерті

Італійське 
шампан-

ське

Бог вогню 
в індуїзмі

Масні, 
іржаві 

плями на 
воді

Півострів 
на Заході 

США

Тип 
українсь-

кого 
літака

Гібрид 
верблюда

Макіяж 
плюс 

зачіска

Курочка, 
що знесла 

золоте 
яйце

Персонаж 
„Книги 

джунглів“ 

Японська 
рисова 
горілка

Сорт 
тютюну

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

J J J
– Мене комарі вже за-
гризли!
– Випий горілки. Вона 
потрапить у кров, комар 
нап’ється і помре.
– Ні, він не помре! Він 
нап’ється і приведе цілий 
рій товаришів.

J J J
– У тебе зайва вага!
– Вона не зайва, вона за-
пасна.

J J J
– Листи мого сина змушують мене 
відкривати енциклопедичний словник.
– Вам пощастило. Бо листи від 
мого сина змушують мене щоразу 
відкривати гаманець. 

J J J
Краще п’ять років мріяти стати 
інженером, ніж рік мріяти стати 
генералом!

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 26
Горизонтально: 3. Дністер. 6. Цейтнот. 8. Казарма. 9. Гнат. 11. „Свобода“. 
12. Стус. 13. Патронат. 14. Вернісаж. 17. Середа. 18. Конгрес. 20. Спрага. 21. Епі-
центр. 22. Сомбреро. 25. Гончар. 27. Реостат. 28. Платон. 29. Анаболік. 31. Лаб- 
радор. 33. Атон. 34. Потомак. 36. Арик. 37. Рамадан. 38. Харібда. 39. Темпера. 
Вертикально: 1. Адоніс. 2. Тризна. 4. Уцінка. 5. Базука. 7. Тростина. 8. Кросворд. 
10. Турка. 12. Стікс. 15. Пелетон. 16. Агроном. 18. Катер. 19. Скотт. 23. Лоскотон. 
24. Стельмах. 26. Рубін. 28. Прага. 30. Натура. 32. Одинак. 34. Подіум. 35. Корсак.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
дипломи бакалавра ВК 32305781 та спеціаліста 
ВК 35497968, видані Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бучков-
ського Ігоря Романовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Скольського Василя Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кутного Богдана Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Цибочкіна Микити Сергійовича;
студентський квиток №  10334768, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Васильків Олесі Олексан-
дрівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Батовського Дмитра Руслановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Яцків Катерини Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Плювак Христини Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Харкавого Олега Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Балуха Сергія Романовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Колесник Іванни Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Боднар Марти Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Целін Інни Анатоліївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Сичак Надії Степанівни;
диплом КВ № 752384, виданий Львівським по-
літехнічним інститутом на ім’я Волчастого 
Романа Володимировича.

Колектив кафедри інформаційно-
вимірювальних технологій Інституту 
комп’ютерних технологій. автоматики 
та метрології Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ вис-
ловлює щирі співчуття завідувачеві 
кафедри, професору, доктору тех-
нічних наук Богданові Івановичу 
Стаднику у зв’язку з непоправною 
втратою — смертю його дружини 

Надії Іванівни.

Дирекція Інституту комп’ютерних 
технологій, автоматики та метрології 
Національного університету „Льві-
вська політехніка“ висловлює глибокі 
співчуття завідувачеві кафедри інфор-                            
маційно-вимірювальних технологій, 
професору, доктору технічних наук 
Богданові Івановичу Стаднику з 
приводу смерті його дружини

Надії Іванівни.

Колектив Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює щире співчуття доценту 
кафедри будівельного виробництва 
Мирону Васильовичу Гоголю з приводу 
тяжкої втрати — смерті матері

Анни Марківни.

Потрібна допомога!
Всіх небайдужих просять 

допомогти студентові п’ятого 
курсу Інституту енергетики та 
систем керування Львівської 
політехніки Андрієві Конику 
подолати страшну недугу — рак 
крові. 

Зараз Андрій проходить хіміо-
терапію. Лікування тривале і до-
роге. На відновлення здоров’я по-
трібні значні кошти — 200 000 $. 
Багатодітна сім’я не в змозі пов-

ністю забезпечити лікування Ан-
дрія, тому просять усіх небайду-
жих допомогти. Кожна гривня 
може вирішити долю молодого 
хлопця.
Також потрібні донори 4 групи крові 
(чоловіки 25 – 40 р.).
Контактний телефон: Мама Андрія 
– 0687394840. 
Номер рахунку картки Приват-
банку: 5168757309840868. Коник 
Наталія Степанівна.

разом із BEST

Спецшкола для тих, хто 
хоче працювати „на себе“
Львівський стартап-інкубатор Startup Depot спільно з польським 

Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie, програмою „Польська 
закордонна допомога“ та Інститутом міста у Львові вже вдруге 
запускає спеціалізовану школу для студентів, що цікавляться 
підприємництвом, сучасними технологіями та планують у майбут-
ньому створити власний бізнес. 

Упродовж двох місяців сту-
денти матимуть можливість 
„зануритись“ в атмосферу стар-
тапів, познайомитися з успішни-
ми підприємцями та розвинути 
свою бізнес-ідею.

Минулого року навчання 
пройшли більш ніж 400 студен-
тів, серед яких більше 20 створи-
ли свої проекти.

Вже відомо, що викладача-
ми цієї школи будуть керівни-
ки українських стартапів, які 
зможуть розповісти про влас-
ний досвід, помилки та успіхи. 
Серед них: Оксана Крикун біз-
нес-аналітик компанії ELEKS; 
Павло Кузнєцов, співзасновник 

Preenster; Богдан Гнатковський,  
кофаундер Be-sparkle.com; Мак-
сим Лисак, CEO Startup Depot. 
Lviv Business Incubator; Роман 
Кравченко, засновник IoT Hub 
та багато інших.

Зареєструватись для участі в 
школі можна, заповнивши ре-
єстраційну форму за цим поси-
ланням: startupdepot.typeform.
com/to/ia1ULl.

Більше інформації шу-
кайте в спільнотах Startup 
School University Edition. 
А також на сторінках соц- 
мереж: www.facebook.com/
StartupSchoolUniEditionLviv; vk.com/
startupschooluniversityedition.
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ніч у бібліотеці

„Будь як вдома!“
Вперше (29.09.2016 р.) у стінах 
НТБ Львівської політехніки – 
„Ніч у біб ліотеці“.

Все дивовижне трапляється вночі! 
Відкрий іншу бібліотеку для себе і 
будь як вдома!
Приєднуйся та проведи час разом 
із нами. 
Серед подій „Ночі...“: мистецькі, 
музичні, художні та інші захо-
ди, читання, зустрічі із відомими 
письменниками та музикантами. 

Традиційна щодворічна Міжнародна наукова кон-
ференція із промовистою назвою СловоСвіт2016 

учотирнадцяте розпочне розглядати Проблеми укра-
їнської термінології.

30 вересня й 1 жовтня Тех-
нічний комітет стандарти-
зації науково-технічної тер-
мінології (ТК 19) під егідою 
Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі 
України, Державного підпри-
ємства „Український науко-
во-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості“, Націо-
нального університету „Львів-
ська політехніка“, Наукового 
товариства імені Тараса Шев-
ченка, Наукового товариства 
імені Шевченка в Америці та 
Львівського відділу Всеукраїн-
ського товариства „Просвіта“ 
імені Тараса Шевченка у стінах 
одного із найрейтинговіших 
вишів України Національного 
університету „Львівська полі-
техніка“ запрошує до дискусії 
науковців-термінологів, філо-
логів і всіх небайдужих до долі 
українського слова.

 Цього разу зголосилося 
прибути близько 80-ти учасни-

ків-доповідачів. окрім когорти 
львів’ян, чекаємо науковців із 
Києва, Харкова, Одеси, Ми-
колаєва, Полтави, Запоріжжя, 
Кам’янця-Подільського, Рів-
ного та США, Польщі, Канади 
й Австрії. 

На пленарному і трьох сек-
ційних засіданнях буде виголо-
шено понад 60 доповідей, що 
присвячені: теоретичним заса-
дам термінознавства, лексико-
графії та міжмовним зв’язкам, 
термінології природничих і гу-
манітарних знань. Попередньо 
надіслані матеріали учасників 
конференції видрукувано у те-
матичних журналах, а також 
розміщено на інтернет-сторін-
ці ТК 19: http://tc.terminology.
lp.edu.ua/TK_archive.htm. За 
підсумками конференції буде 
принято Ухвалу, яку розішлемо 
у відповідні наукові й держав-
ні інституції та опублікуємо у 
профільному часописі „Стан-
дартизація, сертифікація, 
якість“. 

Оргкомітет

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                         
ім. С. Крушельницької
29 вересня — „Летюча миша“. 18.00.
30 вересня — „Коппелія“ (балет). 18.00.
1 жовтня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
2 жовтня — „Орфей і Еврідіка“. 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
30 вересня — „Різдвяна ніч“. 18.00.
1 жовтня — „Безодня“. 18.00.
2 жовтня — „Циліндр“. 18.00.
4 жовтня — „Шаріка“. 18.00.
5 жовтня — „Ханума“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
30 вересня — „Раптом минулого літа“. 19.00.
1, 2 жовтня — „Зимова казка“. 19.00.
5 жовтня — „Благодарний Еродій“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
4 жовтня — „Попелюшка“. 11.00.
5 жовтня — „DOGS“. 14.30.




