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Найяскравіші думки зі Світового конґресу 
українців

Евген Чолій, Президент Світового конґресу українців:

„Вірю, що святкуватимемо величаву перемогу!“
Це були три надзвичайні дні Світового конґресу українців у Львові! Дякую від щирого 
серця. Вони будуть імпульсом до подальшої праці. Ми закликатимемо світове співто-
вариство і владні структури наших країн, щоб вони цікавилися ситуацією в Україні. 
Наголошуватимемо на тому, що сьогодні Україна стримує навалу імперської Росії, і в 
найкращих інтересах країн Заходу реально допомогти Україні, а тим самим і собі. Вірю, 
що спільними молитвами і конкретними діями знову будемо зустрічатися у Львові та 

зможемо святкувати величаву перемогу. 

Святослав Вакарчук, співак, лідер гурту „Океан 
Ельзи“:

„Найбільша наша сила в єдності!“
Політично наша держава незалежна. Та 26 
років наш корабель вели капітани, які не ви-
конували свої обов’язки: дехто свідомо здійс-
нював чужі накази, комусь бракувало знань і 
вправності. На початку 90-х років журнал The 
Economist робив прогнози щодо країн колишнього Радянсько-
го Союзу, говорили про те, що Україна — найперспективніша 
серед решти держав, і її чекає великий економічний успіх, на-
віть більший, ніж країни Балтії. Та, на жаль, великі реформи, 
які повинні були зреалізувати, залишилися в зародковому ста-
ні. Тож зараз усе тільки починається. Нам треба йти вперед, із 
оптимізмом дивитися в майбутнє, невтомно працювати. Ми 
маємо патріотів, які готові вмерти за нашу країну і вмирають. 
Та нам бракує високоосвічених лідерів, які готові вести народ 
і робити все, щоб втілити в життя всі зміни, про які так багато 
говоримо. Нам потрібен ваш досвід, знання, зв’язки — вони 
можуть стати вирішальними у формуванні політичної еліти. 
Якщо кожен повернеться у свої громади і розкаже про потребу 
розвивати й підтримувати Україну, коли ми об’єднаємо зусил-
ля, то зможемо зсунути гори. Найбільша наша сила — у єдно-
сті. Впевнений, що лише так здолаємо всі негаразди. 

Стефан Романів, генеральний секретар Світового конгресу українців, голова Союзу 
українських організацій Австралії:

„Ми зрозуміли, що означає бути героями“
Сьогоднішній день для нас надзвичайно важли-
вий. Березовий хрест, який символізує всіх героїв 
— знаних і незнаних, став для нас не просто сим-
волом, а усвідомленою реальністю. 1991 року нам 
здавалося, що ми закрили останні сторінки жер-
товного героїзму. Та, на жаль, і досі російський 
агресор не дає нам цього зробити. Ми сьогодні сто-
їмо перед могилами Небесної сотні та всіх тих, хто 
воював на різних етапах української історії. Для 
нас цей момент дуже зворушливий, бо можемо 
вклонитися й подякувати. Герої не вмирають, ми їх 
пам’ятали й пам’ятатимемо. Ми не забуваємо й про 

родини, які зазнали непоправних 
втрат. Будьте певні, що де б ми не 
жили, щодня українські громади 
думають про вас, у наших церквах 
відбуваються молебні за вашими синами й дочками 
та за мир в Україні. Сьогодні ми зрозуміли, що оз-
начає бути героями та які ці люди, що віддали все 
задля своєї землі. Дай, Боже, щоб ми якнайшвидше 
закрили книгу полеглих, але ніколи не забули про 
наших героїв.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

Ярослава Хортяні, член Парламенту 
Угорщини, голова Європейського 
конґресу українців, перша 
заступниця голови СКУ: 

„Жертви героїв 
спонукають нас 
працювати для України“
Ми стоїмо тут, біля 
найдорожчих для вас 
місць, де захоронені 
ваші діти, чоловіки. 
Ці хлопці віддали 
життя не лише за 
Україну, а й за нас у 
Європі, за весь світ, 
щоб ми могли жити 
спокійно. Ви втратили найдорожче 
— ваших дітей. Ми не в змозі їх по-
вернути. Та їхня жертва спонукає нас 
усіх працювати для України. А також 
усюди в світі говорити, щоб знали всі, 
що найкращі сини й доньки України 
поклали свої голови за їхній спокій. 
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Закінчення на 10 с. m

Закінчення на 5 с. m

урочисте посвячення

Політехніка привітала тих, 
хто обрав майбутнє з нею

Знаєте, чим особливе 1 вересня? Емоціями! Їх завжди дуже 
багато. Цього року я зрозуміла, що мені нагадує перший день 

у школах та університетах — гармату конфеті: коли довкола все 
вирує, крутиться, викликає захоплення і якісь змішані почуття — 
радості, відповідальності, ностальгії.

1 вересня Львівська політехні-
ка привітала нових студентів. Тих, 
які серед багатьох доріг у майбутню 
професію вибрали саме цей універ-
ситет. Хтось виважено, а хтось — 
більш інтуїтивно, ще навіть не до 
кінця усвідомлюючи, який вир усьо-
го їх очікує і де врешті знайдуть себе. 

Так, попереду буде багато й різно-
го. Та завжди важливо, із яким настро-
єм розпочинаєш нову справу. Тут, у 
Політехніці, є особливість: нічого, 
як кажуть, „не загортають у папірці“. 
Усі розуміють, що свято святом, та 
головне — що буде далі. І навіть на 
урочистому посвяченні першокурс-
никам наголосили: „ваші дипломи не 
матимуть значення, якщо не матиме-
те належних знань“. А світ нині дуже 
стрімкий, і досягнути успіху зможуть 
лише ті, хто не зупинятиметься ви-
ключно на навчанні, а намагатиметь-

ся за роки студентства якомога більше 
розвинутися.

У нашому університеті Свято 
знань завжди особливе й має багато 
традицій, які запам’ятовуються на 
все життя. Так завжди найуспішнішим 
студентам — відмінникам навчання 
надають право — урочисто підняти 
Державний прапор України. Цьогоріч 
цю почесну місію виконали третьо-
курсниця, голова колегії та профбюро 
Інституту архітектури Наталія Воло-
шко та третьокурсник, голова колегії 
та профбюро Інституту економіки та 
менеджменту Дмитро Хахелев. 

Ректор університету професор 
Юрій Бобало привітав першокурс-
ників із першими кроками в доросле 
життя, побажавши наполегливості 
й цілеспрямованості, бо знання, 
талант, енергія, патріотизм та по-
чуття громадської гідності нашої 

молоді потрібні Україні як запорука 
її інтелектуального, культурного та 
економічного розвитку.

Ще одним важливим моментом 
урочистості є прийняття урочистої 
присяги. Майже 11 тисяч першокур-
сників нашого університету урочи-
сто присягли наполегливо здобувати 

світове українство

Єднаємося задля перемоги
Упродовж трьох днів, 27–29 серпня, світове українство 

та найактивніші українські діячі напрацьовували 
стратегічні напрями, які сприятимуть розвитку нашої 
країни, а також допоможуть нам, які живуть в Україні, 
осягнути величезну працю та зусилля наших земляків 
у різних куточках світу. Провідною темою відзначення 
50-річчя заснування Світового конґресу українців було 
повернення загарбаних ворогами територій нашої держави, 
лобіювання українських інтересів та обстоювання їх на 
світовому рівні.

Знаково, що відкрит-
тя ювілею СКУ відбулося 
на площі біля пам’ятника 
Митрополитові Андрею 
Шептицькому, який своєю 
мудрістю, безнастанною 
любов’ю до України прова-
див наш народ через най-

складніші випробування. 
Не менш важливо й те, що 
учасники заходів отрима-
ли благословення владики 
Ігоря (Возьняка) на добру 
справу та плідну працю. 

— Це дуже визначна 
подія в історії СКУ й Укра-

їни. Це буде нова сторінка, 
на якій пропишемо наші 
нові кроки для спільної 
праці на добро України. 
Знаково, що відзначаємо 
півстолітній ювілей Сві-
тового конґресу українців 
саме в рік, коли вшано-

вуємо 125-ліття Патріяр-
ха Йосифа Сліпого, який 
присвятив своє життя єд-
нанню українців у світі. 
Важливим є і те, що ця по-
дія відбувається на площі 
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міжнародна співпраця

Геодезисти з німецькими дипломами
Студенти Інституту геодезії Любомир Лайкун, Інна Штаба, Андріана 

Гексель і Дар’я Кереуш завершили навчання за програмою подвійних 
дипломів в Університеті прикладних наук „Вища школа Нойбранденбурґ“ 
(Німеччина) і нещодавно захистили магістерські проекти.

Співпраця в галузі осві-
ти і науки між Львівською 
політехнікою та Універ-
ситетом прикладних наук 
триває понад десять років. 
А цього разу відбудеться 
вже другий випуск студен-
тів за програмою подвійних 
дипломів. Свої праці магі-
стри захищають у Львів-
ській політехніці — щоб 
зацікавити інших студентів 
не боятися долучатися до 

такої програми. Для цього 
треба мати високу успіш-
ність, знати англійську на 
рівні В2, німецьку — на 
розмовному рівні. 

Цього разу на захист 
прибув професор німецько-
го університету Вольфґанґ 
Крессе, який захоплений 
рівнем наших студентів і 
схвально оцінює розвиток 
співпраці між двома уні-
верситетами, зокрема має 

добрі враження від успіш-
ного виконання спільних 
проектів.

— Пригадую, як фор-
мальний бік нашої спів- 
праці доволі швидко переріс 
у кооперацію з підготовки 
магістрів за програмою по-
двійних дипломів. Сьогодні 
захищають свої досліджен-
ня четверо політехніків, а 
за кілька днів ми приймемо 
на навчання чергову шіст-
ку їхніх колег. Українські 
студенти в науковому плані 
збагачують наших студен-
тів, які завдяки цьому зна-
йомляться з вашою куль-
турою і вчаться розвивати 
дружні відносини, — роз-
повідає професор Крессе.

Магістерський проект 
студенти готують під ку-
руванням українських і ні-
мецьких професорів. На-

вчаються наші студенти в 
Німеччині англійською мо-
вою, однак там їх заохочу-
ють і до вивчення німець-
кої, зокрема пропонують 
безоплатні кількамісячні 
курси. Відтак знавці мови 
деякі модулі можуть скла-
дати німецькою. До того ж, 
вони легко влаштовуються 
на стажування на виробни-
цтві. Про це розповів декан 
повної вищої освіти профе-
сор Ігор Тревого. 

Професор Крессе мріє, 
щоб німецькі студенти так 
само приїжджали на семе-
строві навчання до Укра-
їни. Однак наразі вони не 
знають української, та не 
бачать перспективи роз-
ширювати свої знання в 
Україні.

— Таке навчання від-
криває шлях для наукової і 
фахової роботи у будь-якій 
країні Європи, — підсумо-
вує професор Ігор Тревого.

Ірина МАРТИН

презентація

На стажування до Канади

Третьокурсники бакалаврату всіх спеціальностей мають 
шанс потрапити на тримісячне стажування до одного з 60-ти 

університетів Канади. Це відбуватиметься у рамках урядової 
програми Mitacs Globalink. Про це студентам Львівської політехніки 
розповість старший науковий співробітник компанії IBM Canada, 
професор університету у Торонто Олександр Романко на зустрічі, 
яка відбудеться 11 вересня о 13.45 в аудиторії 217 головного корпусу.

Особливість цієї програми в тому, 
що до неї можуть долучитися студен-
ти практично всіх спеціальностей 
— інженерних і природничих наук, 
інформаційних технологій, хімії, ма-
тематики, соціальних, гуманітарних. 
Уже дев’ять країн світу мають практи-
ку участі у програмі. Десятою стане 
Україна. Вимог до кандидатів неба-
гато — достатньо бути студентом 
третього курсу й мати академічний 
бал понад 80. Офіційний тест з іно-
земної кандидатам складати не дове-

деться — рівень знання мови переві-
рятиме керівник проекту під час спів-
бесіди у Skype. Упереваж треба знати 
англійську, однак знавці французької 
можуть потрапити на стажування до 
французькомовного керівника. 

Оскільки програма в Україні діяти-
ме вперше, то організатори не можуть 
спрогнозувати, який буде конкурс се-
ред учасників. Із досвіду інших країн 
— це 10 осіб на місце. За умовами між-
народної ініціативи дослідницьких 
стажувань у Канаді Mitacs Globalink, 

учасники стажування працюють над 
своїми науково-дослідницькими 
проектами під керівництвом про-
відних професорів. Крім 40-ка годин 
тижневого дослідження, кожен сту-
дент матиме індивідуальну програму 
конкретного університету — участь у 
семінарах, заняттях із професійного 
розвитку, зустрічі з бізнес-середови-
щем тощо. До того ж, студентові це 
все обійдеться безоплатно — переліт, 
проживання, візові витрати покриває 
Mitacs. Також передбачено стипендію 
на поточні витрати. Щоб перемогти 
і стати учасником програми, треба 
підготувати потрібні документи до 
18 вересня й довести свою користь у 
конкретному проекті. Плюсом стане 
попередня участь у подібних ініціа-
тивах, стажування в українській ком-
панії чи робота за фахом. Учасники 
програми в майбутньому зможуть 
отримати стипендію на магістратуру 
в канадському університеті.

Ірина МАРТИН
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знання та професійні вміння і по-
стійно їх поглиблювати, прилучати-
ся до надбань культури українського 
народу та збагачувати її, шанувати 
правду та проголошувати її, шану-
вати гідність людей, національні та 
релігійні почуття, дбати про добре в 
ім’я Львівської політехніки та при-
множувати її досягнення. 

Текст присяги зачитали випус-
книця загальноосвітньої школи № 5, 
а тепер уже першокурсниця Інститу-
ту сталого розвитку ім. В. Чорново-
ла Лідія Гук та випускник Львівської 
академічної гімназії, першокурсник 
Інституту телекомунікацій, радіо- 
електроніки та електронної техніки 
Юрій Данилов. Саме цим студентам 
ректор вручив символічний студент-
ський квиток і ключ до знань.

Голова Центру студентського 
капеланства ЛА УГКЦ отець Юрій 
Остапюк й отець Тарас Жеплинський 
поблагословили молодь. Отець Юрій 
побажав першокурсникам не боятися 
формувати своє серце й особистість: 
„Буде багато викликів, та завжди ці-
нуйте себе як людину. Не бійтеся 
відмовитися від поганих вчинків. 
Бажаєте вчитися — вчіться, фор-
муйте справжніх себе. Бажаю вам 
натхнення й радості. Нехай ці роки 
будуть для вас неймовірно успішною 
школою життя“. 

Порадіти з наймолодшими по-
літехніками та їхніми батьками й 
родичами, яких чимало прийшло на 
урочистість, завітали заступник го-
лови Львівської облдержадміністра-
ції Маріанна Вільшанська, народні 
депутати України Олексій Скрипник 
та Оксана Юринець, міський голова 
Львова Андрій Садовий, президент 
Національної академії аграрних 
наук України Ярослав Гадзало, Ге-
неральний консул Республіки Поль-
ща у Львові Рафал Вольський, голова 
Асоціації випускників Львівської по-
літехніки Іван Ривак.

Незмінним уже багато років за-
лишається привітання першокурс-
ників із глибини віків. Гонець, який 
приніс вогонь науки й освіти, роз-
казав історію становлення універ-
ситету, а перший ректор Львівської 
політехніки, будівничий головного 
корпусу Юліан Захарієвич разом із 
трьома Музами — Інженерія, Ар-
хітектура й Будівництво, Механіка 
— про формування політехнічної 
науки.

На завершення зі своїми вітан-
нями — піснею й танцями, вийшли 
старшокурсники: Ансамбль естрад-
ної пісні „Сузір’я“ та Народний ан-
самбль танцю „Вірність“. А як сим-
вол нового життя для першокурсни-
ків — злетіли в небо білі голуби.

Наталія ПАВЛИШИН

урочисте посвячення

Політехніка привітала тих, 
хто обрав майбутнє з нею

m Закінчення. Початок на 3 с.
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30 вересня 2017 року на терито-
рії НСК „Олімпійський“ у Києві 
відбудеться конференція Falling 
Walls Lab Kyiv. Про це повідомляє 
НДЧ Львівської політехніки. Це 
нова щорічна міждисциплінар-
на конференція, на якій молоді 
науковці можуть презентувати 
свої інноваційні ідеї в науковій, 
суспільній, виробничій або біз-
нес-сфері всьому світові. Перемо-
жець вирушить представляти свій 
проект на фінальній конференції 
в Берліні, яка щороку збирає 100 
учасників із 50 країн світу.

26 жовтня з ініціативи Львівської 
політехніки відкриють Tech 
StartUp School. Це новітня плат-
форма для співпраці бізнес-струк-
тур і талановитої молоді. Примі-
щення для розвитку особистості та 
її креативних ідей розташовано на 
вул. Колесси, 2. Школа допомага-
тиме молоді реалізовувати власні 
ідеї, які раніше залишалися лише 
на папері, через нові механізми та 
унікальні методи провідних аксе-
лераторів світу. 

Завідувачу кафедри екології та 
збалансованого природоко-
ристування ІСТР професорові 
Мирославу Мальованому нада-
но почесне звання „Заслужений 
діяч науки і техніки України“. 
Як ідеться в Указі Президента 
№ 251/2017 про відзначення дер-
жавними нагородами з нагоди 
Дня незалежності України, звання 
присвоєно за значний особистий 
внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-                       
технічний, культурно-освітній 
розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіона-
лізм.

У Львівській ОДА 5 вересня 
відбулася відкрита зустріч 
„Співпраця бізнесу та освіти 
заради кар’єри молоді“. Учас-
ники — Центр „Розвиток КСВ“, 
Міністерство молоді та спорту за 
підтримки ЛОДА, університети та 
профтехнічні навчальні заклади, 
підписанти Українського Пакту 
заради молоді-2020. Компанії та 
навчальні заклади обговорили 
сучасні виклики, можливості та 
формати взаємодії, поділились ак-
туальними проектами та заплану-
вали подальшу співпрацю в межах 
реалізації Пакту заради молоді.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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кафедральна наука

Готують фахівців нового покоління
На кафедрі інформаційних систем і технологій ІППТ дбають 

як про поліпшення навчального процесу, так і про наукові 
доробки, адже все це разом дозволяє випускати зі стін інституту 
грамотних спеціалістів.

Викладачі кафедри працюють за 
трьома науковими напрямами: до-
слідження та проектування інтелек-
туальних систем (відповідальний — 
завідувач кафедри професор Василь 
Теслюк), розроблення і дослідження 
інтелектуальних систем комп’ютер-
ного еколого-економічного моніто-
рингу (доцент Марта Машевська) і 
розроблення систем із використан-

ням паралельних та розподілених 
обчислень (доцент Ігор Процько). 
Тут дбають і про те, щоб практичний 
складник доповнював теоретичний, 
тому наповнюють кафедральні лабо-
раторії відповідним новітнім облад-
нанням. Керівник кафедри з гордістю 
показує комп’ютерні й технічні лабо-
раторії.

— Для напряму „Паралельні й 
розподілені обчислення“ ми закупи-
ли кілька відеокарт із технологією 
CUDA, адже теорія і практика — це 
різні речі, які в реальному житті рід-
ко збігаються, а ми ж прагнемо до 
їхньої повної гармонії, — каже мій 
співрозмовник. — Для розроблення 
й реалізування систем „розумного“ 
міста, розроблення і дослідження 
інтелектуальних систем комп’ютер-
ного еколого-економічного моні-
торингу придбали спеціалізовані 
плати мікроконтролерів типу AVR 
та STM32. Ми — технічний виш, тож 
маємо займатися не лише чисто тео-
ретичними дослідженнями, їх треба 
ще й практично реалізовувати з вико-
ристанням сучасної елементної бази.

На кафедрі особливої уваги на-
дають не лише новому наповненню 
лабораторій (нині повноцінно пра-
цюють лабораторії комп’ютерних 
мереж із використанням обладнання 
CISCO та паралельних обчислень), 
а й кваліфікованим кадрам, які мог-
ли б робити цікаві й практичні до-
слідження, передавати свій досвід 
студентам. Попри різні труднощі  

усе ж залучають 
фахівців із пере-
довим мисленням 
і бажанням сказати 
своє слово в науці. 
Не так давно ка-
федру поповнили 
молодий науко-
вець із Тернополя 
та досвідчений на-
уковець зі Львова. 

Викладач ка-
федри Олег Борей-
ко розповідає: 

— По закінчен-
ні вишу мене за-

просили в одну із проектних терно-
пільських фірм, яка на замовлення 
підприємств міського громадського 
транспорту почала розробляти про-
екти для транспортної системи „ро-
зумного“ міста. Нині система успіш-
но працює в Тернополі та в інших 
містах України. Мене ж зацікавив 
саме її науковий складник. У моїй 
дисертаційній праці розроблено 
методи й моделі автоматизованого 
опрацювання пасажиропотоку гро-
мадського транспорту для „розум-
ного“ міста, яка має забезпечити 
доступну припустиму вартість тех-
нічного рішення (елементи таких 
систем функціюють у європейських 
містах). Транспортна система кон-
тролює кількість пасажирів загалом 
та пільговиків і дітей зокрема, які 
скористалися транспортним засо-
бом, відстежує рух транспортного 
засобу, його місце знаходження, час 
простою тощо.

— Намагаємося долучитися до 
нагальної проблеми сучасності, 
адже, за різними дослідженнями, 
наша планета в майбутньому мати-

ме багато великих міст, де постава-
тимуть різні проблеми, які ми маємо 
передбачувати, — долучається до 
розмови Василь Теслюк. — Систе-
ма „розумного“ міста — це правило 
трьох „Т“: використання сучасних 
технологій, толерантність і найваж-
ливіше — талановиті особистості. 
Гадаю, доробками кафедри могли б 
скористатися й у Львові.

Гордістю кафедри є й доробки 
Ігоря Процька. Тема його доктор-
ської дисертації — „Підвищення 
ефективності обчислення дійсних 
гармонічних перетворень на основі 
циклічних згорток“. Йому вдалося 
розв’язати наукову проблему при-
ведення дійсних базисних матриць 
перетворення до моноциклічних 
структур. Це одне з передових, 
нових у світі рішень, яке дозво-
ляє створювати швидкі алгоритми 
комп’ютерних обчислень. Ігор Оме-
лянович завершує докторську дис-
ертацію.

— Ми живемо у час, коли міні-
мальні розміри інтегральних при-
строїв стали меншими, тож потріб-
но розвиватися в напрямі викори-
стання технологій паралельних і 
розподілених обчислень, щоб зада-
чу, поділивши на частини, можна 
було розв’язати швидше, — уважає 
автор розробки. 

У нового очільника кафедри Ва-
силя Теслюка чимало планів щодо 
її розвитку. Невдовзі буде завер-
шено облаштування лабораторії 
проектування вбудованих систем і 
розроблено відповідне методичне 
забезпечення для навчання студен-
тів. У планах — створення нових 
лабораторій із розроблення кому-
нікаційних мереж об’єктів („речей“) 
на основі сучасних технологій для 
взаємодії між собою та довкіллям 
без втручання людини. Робота та-
ких об’єктів не обмежується лише 
простором „розумного“ будинку, а 
й охоплює все місто. А щоб студенти 
отримали найактуальнішу інформа-
цію про новітнє обладнання й сучас-
ні інформаційні технології, керів-
ник залучає до навчального процесу 
працівників різних фірм, колишніх 
студентів і аспірантів. Спільно вони 
роблять добру справу — готують фа-
хівців нового покоління.

Катерина ГРЕЧИН
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SS Завідувач кафедри професор Василь Теслюк і молодий 
науковець Олег Борейко
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знай наших!

Навчатися на двох 
континентах —           
реально!
Іван Шаповалов — студент біотехнологій ІХХТ і біохімії Флоридського 

інституту технологій (м. Мельбурн, США). Як вдається здобувати 
освіту в університетах двох континентів? Чим відрізняється освітня 
система в Україні та США? Про це нашим читачам сьогодні розповідає 
студент, який уже четвертий рік практикує досвід такого навчання.

Ще школяр і вже студент

Навчатися в одному з універси-
тетів США — про це Іван мріяв ще 
школярем. Думав про медицину, а 
саме — про хірургію. Батьки вважа-
ли, що медицина — це просто ін-
фантильні дитячі мрії і щоб розвіяти 
їх, домовилися з родичем-хірургом, 
щоб син-десятикласник побував на 
операції. Та після цього інтерес до 
медицини лише зріс. Однак вияви-
лося, що у США на медицину можна 
вступати лише з дипломом бакалавра. 
Тому почав шукати щось дотичне до 
медицини — біотехнологію, біохі-
мію. Про навчання за кордоном ба-
гато знав від старшої сестри, яка на 
той час уже працювала біоінженером 
у Канаді. У США за освіту треба пла-
тити, але є різні можливості отрима-
ти стипендію. Одна з них — грати за 
університетську команду й отриму-
вати за це стипендію на навчання. 
На той час Іван Шаповалов був кан-
дидатом у майстри спорту з тенісу, а у 
Флоридському інституті технологій є 
тенісна команда, яка погодилася при-
йняти українця на навчання. Наступ-
ний крок — вступні іспити: TOEFL — 
на знання англійської для іноземців 
і SAT (подібний до нашого ЗНО) — з 
англійської, математики та хімії. Та-
ким чином під час навчального року в 
11-му класі, а саме 1 грудня, хлопець 
уже став студентом американського 
вишу. На сьогодні він отримує дві 
стипендії: тенісну й за успішність. 
Це покриває вартість навчання і ча-
стково — проживання. Решту допла-
чують батьки. 

У 50-ці зі ЗНО
Однак Іван вирішив також здо-

бути українську освіту — вступати 
на біотехнологію в ІХХТ. До того ж, 

високі результати ЗНО гарантували 
бюджетне місце (199,5 балів з україн-
ської мови, 198,5 — з біології, по 200 
з математики і хімії. Хлопець був у 
50-ці за результатами ЗНО України). 
Отож, довелося домовлятися про 
навчання за індивідуальним графі-
ком. 

Зі своєю групою у Політехні-
ці познайомився аж за півроку. До 
кожної сесії готується самостійно, 
отримавши перелік завдань. Успіш-
но навчатися у двох вишах несклад-
но, адже дисципліни ті самі. До того 
ж, у Львівській політехніці студент 
здобуває інженерну спеціальність, у 
Флоридському інституті — наукову. 

— На мою думку, таке навчан-
ня в майбутньому дасть мені більше 
перспектив. Я таки мрію вступати 
до медичного вишу, проте розумію, 
що в Америці здобути стипендію на 
магістратуру складніше. Але шанс є 
— наприклад, приватний медзаклад 
може сплатити навчання за умови, 
що випускник працюватиме в них 
5–10 років. 

Універ по-американськи
У Флориді першокурсники за тиж-

день до навчання мають орієнтаційну 
сесію, на якій дізнаються про корпу-
си, мають експрес-курс вступу у дис-
ципліни тощо. Студенти отримують 
перелік усіх обов’язкових і на вибір 
дисциплін на всі чотири роки. На 
обрані дисципліни треба записати-
ся ще до початку семестру. Студент 
отримує обов’язкову дисципліну, а 
вже вужчу тематику обирає сам, на-
приклад, в обов’язковому переліку є 
біологія, а студент вирішує, що саме 
вивчати: генетику, мікробіологію чи 
біологію розвитку. Друга особли-
вість: в американському університе-
ті нема поняття „група“. Скажімо, на 

лекції з фізики можна ходити з мате-
матиком, астрофізиком, інженером. 
Усі свої дисципліни треба узгодити з 
куратором. Оскільки мій співрозмов-
ник має тренування з тенісу (його ро-
бочий день зазвичай розпочинається 
з тренувань о пів на шосту), то, виби-
раючи лекції, враховує й час їхнього 
проведення. Також можна вибрати, 
до якого професора ходити на лекції. 

Якщо в нас треба скласти всі лабо-
раторні, щоб мати допуск до іспиту, 
то в Америці лабораторна — окремий 
складник навчання, коли з однієї дис-
ципліни можна мати як лекції, так і 
курс лабораторних або лише лекції 
(залежно від потреби спеціалізації), а 
згодом отримати за це окремі заліки. 
Також усі можливі праці американ-
ські студенти здають у електронному 
вигляді. Роботи, модульні контролі 
треба здавати строго за графіком або 
завчасу (наприклад, якщо доведеться 
виїхати на змагання).

— Тут притаманно запрошува-
ти лекторів із інших університетів. 
Скажімо, нещодавно до нас приїздив 
Нобелівський лауреат Мартін Чалфі, 
який відкрив зелений флуоресцент-
ний білок, — наголошує співрозмов-
ник. 

Український студент пише кур-
сову, натомість американський го-
тує проект із певної дисципліни. 
Обов’язкової практики як складни-
ка навчального процесу в інституті 
нема. Але кожен студент, який хоче 
колись знайти роботу, зацікавлений 
мати такий досвід.

У США студент розуміє, що нав-
чання — це його відповідальність. 
Позаяк там вища освіта коштує до-
рого і її здобути можуть лише 20% 
охочих, то ті, що вчаться, дуже це 
цінують. Отож, мають відчуття пер-
спективи.

Ірина МАРТИН
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люди університету

Увесь час у русі, завжди в пошуку
20 серпня минуло 48 років, відколи доцент кафедри менеджменту 

персоналу й адміністрування ІНЕМ Людмила Мороз, після 
закінчення механіко-математичного факультету Франкового 
університету, поєднала свою долю з Інститутом економіки й менеджменту 
Львівської політехніки. 

— Мені відразу запро-
понували читати лекції про 
автоматизовану систему 
керування якістю продук-
ції для студентів-механіків 
денної, вечірньої і заочної 
форм навчання, — при-
гадує Людмила Іванівна. 
— Бувало, засиджувалися 
на роботі допізна, а іспи-
ти часто приймали аж до 
півночі. Із плином часу 
змінилися предмети, які їм 
викладаю, нема вечірників, 
залишилися лише заочни-
ки. Цьогоріч працюватиму 
ще й із економістами рід-
ного інституту, викладати-
му нові предмети „Аргоно-
міка“ й „Державне регулю-
вання зайнятості“. 

— Як студенти-механі-
ки сприймають економічну 
освіту?

— Усе залежить від 
того, як їм викладати мате-
ріал. Буває, що не розумі-
ють для чого їм економіка, 
а буває, що вдячні за лекції. 
Намагаюся дати зрозуміти 
їм, що без економіки нині 
ніяк не обійтися. Щоб за-
цікавити своїм предме-
том, постійно оновлюю 
матеріал, пропоную нові 
практичні задачі, навчаю 
моделювати різні ситуації. 
Приємно, що один із моїх 
колишніх студентів-меха-
ніків нині керує банком у 
Закарпатті, інший очолює 
сільську раду. Крім цього, 
бізнес нині не може обій-
тися без застосовних дис-
циплін. Наші випускники 
мають знати організуван-
ня виробництва, уміти 
ним керувати, навчитися 
поводитися з підлеглими. 
Уже з перших пар розпо-
відаю їм про психогеоме-
трію (зв’язок математики 
зі самоменеджментом). 
Навчаю спілкуватися в ко-

лективі, правильно уклада-
ти резюме, розраховувати 
техніко-економічні показ-
ники, навчатися уникати 
одноманітності на робо-
ті тощо. Якщо пригадати 
наше недалеке минуле, то 
у Львові на всіх підприєм-
ствах і заводах на різних 
керівних посадах були наші 
випускники технічних спе-
ціальностей. Багато з них 
згодом здобували ще й еко-
номічну освіту, бо розумі-
ли, що без цих знань важко 
керувати виробництвом. 
Нині ми допомагаємо сту-
дентам осягнути економіч-
ні питання на парах, тож 
гріх цим не скористатися.

— Як, на Вашу думку, 
можна зацікавити спудеїв 
до навчання, якщо їм бракує 
власної мотивації?

— Для цього маємо 
працювати комплексно, 
органічно поєднуючи різ-
ні дисципліни, зокрема — 
економіку із психологією, 
соціологією, технологією, 
математикою, статисти-
кою тощо. Ці зміни диктує 
час, і ми маємо йти з ним у 
ногу.

— Як готуєтеся до зу-
стрічі з новими студента-
ми?

— Коли йду на лекції, 
щоразу ніби вперше. Завж-
ди готую нові конспекти. 
Оскільки життя вимагає 
нових знань, то мої лек-
ції не схожі одна на одну. 
Обов’язково цікавлюся: 
сильна група чи посередня, 
які плани на майбутнє є у 
студентів. Разом із ними 
вчуся й сама: відвідую різ-
ні курси підвищення квалі-
фікації (часто в компанії з 
молоддю), вишукую нову, 
потрібну інформацію з 
фаху. Тобто ввесь час у 
русі, завжди у пошуку. До 

речі, серед молоді й сама 
молодію.

— На жаль, випускники 
шкіл втрачають інтерес до 
окремих професій…

— Це так. З одного боку 
— не працюють виробни-
цтва, із другого, очевидно, 
мають про ці спеціальності 
обмаль інформації. При-
кро, що студенти майже не 
обирають матеріалознав-
ство, бо це дуже цікава дис-
ципліна. Подібна ситуація 
є і з водним господарством 
(можливо, колись наші 
студенти знайшли б спосіб 
очистити Полтву), мате-
матикою, фізикою. Хоча я 
оптимістка і вірю, що си-
туація зміниться на краще.

— Ваші наукові інтере-
си?

— Компетенція мене-
джерів у системі марке-
тинг-менеджменту про-
мислових підприємств і 
моделювання виробничих 
систем.

— Маєте свої наукові до-
робки?

— Цього року в Німеч-
чині вийшла моя нова мо-
нографія. Планую переви-
дати її в нас українською 
мовою. Маю близько 400 
друкованих праць, мо-
нографії та посібники (у 
співпраці з іншими авто-
рами). 

— Яким є Ваше освітян-
ське кредо?

— Дбати про те, щоб зі 
стін Політехніки виходи-
ли не лише грамотні спе-
ціалісти, а й гармонійно 
розвинені особистості. 
Щоб у міру можливостей 
полюбили науку і ставали 
її творцями.

— Знаю, що берете 
участь в одному із міжна-
родних проектів. Що це за 
проект?

— 2014 року випадково 
довідалася про міжнарод-
ний науково-аналітичний 
проект „GISAP“, подала 
свою наукову працю на 
конференцію, яка прохо-
дила в Лондоні. Там саме 
відбувалася й євроазійська 
й національна першість за 
секціями „Економіка і ме-
неджмент“, „Математичні 
та інструментальні мето-
ди економіки“. Відтоді 
вже вдесяте беру в ньому 
участь, сім разів ставала 
призером цього проекту, 
маю диплом лідера науко-
вої думки.

— Чим знімаєте напругу 
дня?

— Властиво, робота 
мені — у радість. А дух 
піднімають мої онуки і 
правнук, якому днями ви-
повнилося півтора року.

— Що побажали б пер-
шокурсникам на новому для 
них шляху?

— Учитися повсякчас, 
бо це їхнє головне завдан-
ня в університеті. Не на-
рікати на непотрібність 
окремих предметів, а ви-
шукувати в них для себе 
найважливіше, що може 
потім придатися в жит-
ті. Якщо згодом знайдуть 
роботу, пам’ятати: хто на 
пари не ходить, той сам 
собі шкодить. Вірити в 
себе і не втрачати надії на 
краще. А ще — удачі в усіх 
починаннях.

Спілкувалася 
Катерина ГРЕЧИН
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Під крилом нової влади
Західноукраїнцям                          
не довіряли 

Більшість науково-педагогіч-
них працівників у львівські виші, 
зокрема й ЛПІ, перевели зі сходу 
України, особливо з Києва й Хар-
кова. Так, у 1945–1946 рр. їхня 
кількість сягала 938 осіб. Кіль-
кість місцевих викладачів у період 
1947–1953 рр. становила 15,5–
18,7%. Середня платня викладача 
була 1000–2000 крб на місяць, що 
вважалася на той час досить низь-
кою.

Вихідцям із Західної України 
було неможливо потрапити до ас-
пірантури. Так, у звіті від 11 трав-
ня 1950 р. директор ЛПІ зазначає, 
що за період від 1946 р. не затвер-
джено жодного аспіранта з місце-
вого населення. Було відмовлено 
І. Захарії, М. Максимовичу (май-
бутній ректор Львівського універ-
ситету, подавали тричі), ін. При-
чина відмови — перебування на 
окупованій території. Ця обста-
вина згодом стане обов’язковою гра-
фою в персональних анкетах громадян 
СРСР. Радянська влада в повоєнні роки 
не довіряла молодому поколінню за-
хідноукраїнців.

Більшість підручників були 
російськомовні

Не вистачало підручників. Так, 
1945/1946 н. р. на 1558 студентів По-
літехніки припадало 13 підручників 
з аналітичної геометрії та 17 із тео-
ретичної механіки. Згодом більшість 
підручників уже були російськомовні. 
Вартість підручника коливалася від 
100 до 200 крб. 

1946/1947 навчального року се-
ред 1754 студентів Політехніки 956 
були вихідцями з міст, а 798 — із села. 
Майже вдвічі більше було чоловіків — 
1107, жінок відповідно 647. Вихідців із 
родин службовців — 1024 особи.

За національністю більшість 
становили поляки. У період 1947–
1948 рр. серед 1344 студентів 615 були 
місцевими жителями. Серед вступни-
ків було 700 росіян, 204 євреї, 185 — 
представники інших національнос-
тей. Приїжджі студенти були дітьми 
радянсько-партійних чиновників і, 

зазвичай, не розмовляли українською 
мовою. 

Найвища стипендія на 5 курсі ста-
новила 290 крб, на першому — 220 крб. 
Тоді на львівському ринку 1 кг м’яса 
коштував 150 крб, картоплі — 4 крб, 
хліба — 50–100 крб. Найдешевшими 
продуктами були пшоно та квасоля, 
які рятували студентів від голоду, осо-
бливо в кінці місяця. Обід у студент-
ській їдальні коштував 2 крб 20 коп. 
Більшість студентів готували їжу са-
мотужки на спільних кухнях. Найпо-
ширенішою була смажена картопля й 
тюлька. Олію заступав риб’ячий жир, 
куплений в аптеці.

Модними видами спорту були во-
лейбол і баскетбол. У гуртожитку була 
популярна гра в карти: „тисяча“, „ду-
рак“, „очко“, „свинка“. Куріння було 
серед чоловіків майже тотальним. Се-
ред алкогольних напоїв перевагу три-
мало пиво. Три з п’яти студентів пили 
й курили. У Політехніці щосуботи й 
щонеділі у клубі були танці. На на-
фтовому факультеті діяли музичний, 
хоровий і драматичний гуртки.

Богдан ЛЕВИК,
доцент кафедри історії,                                         

музеєзнавства та культурної спадщини,
доктор історичних наук

Далі буде

наш календар

9 вересня — День українського 
кіно. 
9 вересня — День фізичної куль-
тури і спорту. 
10 вересня — День працівників 
нафтової, газової та нафтопере-
робної промисловості.
13 вересня — День програміста.

Пам’ятні дати
7.09.1875 — народився Олександр 
Мурашко, український маляр, пе-
дагог і громадський діяч.
7.09.1891 — перші українські емі-
гранти прибули до Канади. 
7.09.1905 — народився Олекса 
Стороженко, український пись-
менник. 
7.09.1923 — створено Міжнародну 
організацію кримінальної поліції 
(Інтерпол). 
7.09.1984 — помер Патріярх УГКЦ 
кардинал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу Уста-
новчий з’їзд Народного руху Укра-
їни. 
8.09.1898 — народилася Наталя 
Ужвій, талановита українська ак-
торка.
9.09.1769 — народився Іван Котля-
ревський, український письмен-
ник, перший класик нової укра-
їнської літератури, автор славно-
звісної „Енеїди“. 
9.09.1841 — народився Анатоль 
Вахнянин, український компози-
тор, письменник і громадський 
діяч.
9.09.1863 — народився Борис 
Грінченко, знаний український 
мовознавець-лексикограф і пись-
менник. 
10.09.1894 — народився Олександр 
Довженко, український кінодра-
матург, режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав 
Людкевич, український компози-
тор, музикознавець, автор кан-
тати-симфонії „Кавказ“, кантати 
„Заповіт“. 
11.09.1864 — народився Павло Гра-
бовський, український поет і гро-
мадський діяч. 
12.09.1897 — народилася Ірен Жо-
ліо-Кюрі, французький радіохімік 
і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль 
Свидницький, український пись-
менник.

Початок у числах 23-24

SS Львівська політехніка, 1944 рік.
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Святого Юра, біля пам’ят-
ника Митрополитові Ан-
дрею Шептицькому, який 
був не лише будівничим, а 
й провідником української 
нації. Упродовж свого ар-
хиєрейського служіння він 
завжди переймався долею 
українських мігрантів і 
радив українцям на чужи-
ні передовсім не втрачати 
віри і триматися Божого 
закону. Згадаймо слова 
Митрополита Андрея: 
„Їдьте з Богом і з Богом по-
вертайтеся, здорові душею 
і тілом. Вертайтеся кращи-
ми, як ви виїхали, вертай-
теся з Божою ласкою“. Від 
імені багатотисячної ака-
демічної спільноти Львів-
ської політехніки вітаємо 
кожного, хто своєю пра-
цею і працею своїх батьків 
жертовно плекав україн-
ство в країнах свого посе-
лення, утверджував Украї-
ну в часи її бездержавнос-
ті, а сьогодні бореться за її 
свободу, як найвищу люд-
ську цінність. Вірю, що з 
такою потужною підтрим-
кою двадцятимільйонної 
діаспори здійсниться ще 
одне пророцтво Андрея 
Шептицького: „Україна 
увільниться від упадку і 
стане державою могут-
ньою, об’єднаною, велича-
вою, яка буде дорівнювати 
іншим високорозвинутим 
державам“, — привітав 
учасників заходів 
ректор Львівської по-
літехніки професор 
Юрій Бобало. 

Три дні праці — 
упродовж цього часу 
підсумовували напра-
цьоване протягом ба-
гатьох років у різних 
українських грома-
дах у цілому світі та 
тут, безпосередньо 
в Україні, у Львові. 
А особливо у Львів-
ській політехніці — у 
Міжнародному інсти-

туті освіти, культури та 
зв’язків із діаспорою на 
чолі з директором Іриною 
Ключковською, де про-
вадять невтомну працю 
для того, щоб об’єднати 
всіх наших земляків задля 
єдиної мети — розвитку 
нашої держави. Це безліч 
опрацьованих документів і 
матеріалів, які стали осно-
вою для цікавого проекту 
до півстолітнього ювілею 
СКУ — цитат видатних 
українців; залучення мо-
лодого покоління, зокрема 
студентів кафедри журна-
лістики ІНПП нашого уні-
верситету до створення 
відеофільму для більшої 
популяризації діяльності 
світового українства та ще 
багато іншого. 

На відзначенні юві-
лею СКУ представили ре-
зультати тривалої робо-
ти — виставку „Світовий 
конґрес українців: учо-
ра, сьогодні, завтра“, яка 
сприятиме піднесенню 
рівня обізнаності про ді-
яльність СКУ серед широ-
кого кола громадськості. 
Із нею та своїми проекта-
ми МІОК мандруватиме 
Україною, щоб у кожному 
куточку знали й розуміли, 
що все українство об’єдна-
не невтомною працею на 
добро Батьківщини. Іри-
на Ключковська зокрема 
наголосила на значному 
вкладі в реалізацію про-
екту свого заступника Ан-

дрія Яціва та всього колек-
тиву МІОКу. Найближчим 
часом про діяльність СКУ 
дізнаються в Полтаві, Дні-
прі, Запоріжжі, а потім і в 
інших містах України.

Адже, як зауважив Пре-
зидент світового конгресу 
українців Евген Чолій:

— СКУ багато робить, 
але про цю працю мало 
знають українці в Украї-
ні. Та завдяки Львівській 
політехніці й МІОКу про 
масштаби діяльності СКУ 
дізналися мільйони укра-
їнців.

Упродовж усього дня 28 
серпня учасники V Міжна-
родного конгресу „Діаспо-
ра як чинник утвердження 
держави Україна в міжна-
родній спільноті“ та Між-
народної науково-прак-
тичної конференції „Сві-
товий конґрес українців: 
учора, сьогодні, завтра“ 

обговорювали напрями 
співпраці наступного 
півстоліття. Відбулося 
чотири сесії, під час яких 
проаналізували посилен-
ня українських громад у 
формуванні громадської 
думки у країнах прожи-
вання, українську освіту 
як чинник збереження на-
ціональної ідентичності 
за кордоном, просування 
іміджу нової України у сві-
ті та захист людських прав: 
гуманітарні виклики перед 
Україною. Зокрема працю-
вали над створенням до-
рожньої карти діяльності 
СКУ на майбутнє.

— Ми сьогодні праг-
немо бути не мостом між 
ЄС та СРСР, а форпостом 
на Східному фронті. Я би 
була дуже вдячна, якби 
СКУ інформував про змі-
ни в Україні й надалі про-
тистояв дезінформації, 

яку ширить Росія. Це 
може бути інформу-
вання громадськості 
держав-членів НАТО 
про Україну, проти-
дія дезінформації, 
спрямованій на дис-
кредитацію НАТО 
та відносин України 
з НАТО, підвищен-
ня рівня розуміння 
в державах-членах 
НАТО ролі та значен-
ня України як надій-
ного партнера щодо 
підтримання безпеки 

світове українство

Єднаємося задля перемоги
m Закінчення. Початок на 3 с.
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євроатлантичного просто-
ру. Наголошую, Україна 
вже сьогодні є надавачем 
безпеки. Несіть це у свої 
країни, — наголосила у 
своєму виступі на пле-
нарній сесії конференції 
віце-прем’єр-міністр із 
питань європейської та 
євроатлантичної інтеґра-
ції України Іванна Клим-
пуш-Цінцадзе.

У своєму виступі Евген 
Чолій запевнив, що Сві-
товий конґрес усіляко бо-
ротиметься із російською 
пропагандою за кордоном. 
А пріоритетним завданням 
для подальшої діяльності 
СКУ, як він зазначив, є 
допомогти Україні повер-
нути свою територіальну 
цілісність, вигнати всі во-
рожі сили зі сходу України.

Не менш насиченим за-
ходами був останній день 
відзначення ювілею СКУ. 
Зрештою, він був най- 
емоційнішим. Передовсім 
представники діаспори 
віддали шану загиблим си-
нам України — полеглим 
героям Небесної Сотні та 
воїнам сучасної російсько-    
української війни на Лича-
ківському цвинтарі. Для 
багатьох із них можливість 
вклонитися могилам тих, 
хто віддав за рідну землю 
все, побачити згорьованих 
матерів і батьків — стали 
надзвичайно зворушливо-

го і навіть до певної міри 
переусвідомленням зна-
чення героїзму.

У межах ушанування 
поклали квіти та лам-
падки до могили Івана 
Франка й до пам’ятника 
Тарасові Шевченкові.

Представники укра-
їнської діаспори також 
доєдналися до акції 
„Українці разом — май-
бутнє за нами“, розві-
сивши стрічки країн, які 
вони представляють, на 
яблуневих деревах,  ви-
саджених у Саду світово-
го українства.

Завершилися три-
денні заходи, присвячені 
діяльності СКУ, концерт-
ною програмою в оперно-
му театрі „Наша історія: 
шануємо минуле — твори-
мо майбутнє“. Шоу-балет 
„Життя“ (режисер й автор 
проекту — Ірина Мазур) 
разом зі співаками Брією 
Блессінг, Іриною Долею, 
Лілією Ваврін, Софією 
Фединою, Петром Радей-
ком і канадським скрипа-
лем Василем Попадюком 
представили „Ремінісцен-
ції“ — історично-музичне 
мультимедійне дійство, 
що розкриває маловідомі 
сторінки історії нашого 
народу від нищення мови 
— „украінскаґа язика нє 
било, нєт і бить нє может“, 
стирання модерної укра-

їнської культури, вихоло-
щення всього українсько-
го, винищування нашої 
інтелігенції та національ-
но-свідомого прошарку 
громадян. Провідна думка 
вистави — „Пізнайте істи-
ну і вона визволить вас“. І, 
як висновок: тернистий, 
сповнений несамовитого 
болю шлях до європейської 
Української держави про-
лягає через повернення до 
своєї мови, історії — іншої 
дороги не існує. 

Концертний виступ, 
без перебільшення, вразив 
усіх. Концентрація емо-
цій, талановиті виступи та 
правильні акценти на всіх 
найболючіших сторінках 
нашої історії закумулюва-
ли відчуття власної гідно-
сті, патріотизму, гордості 

й любові до свого народу. 
За менш ніж дві години ар-
тисти зуміли показати, як 
безжально стирали нашу 
націю, історичну пам’ять, 
але нам, українцям, вда-
валося знову воскресати й 
щоразу зміцнювати власні 
коріння. Надзвичайно! — 
епітет, яким означували цю 
концертну програму всі, 
від кого доводилося чути 
відгуки про побачене.

Упродовж двох днів за-
ходи СКУ супроводжував 
Народний камерний ор-
кестр „Поліфонія“ (худож-
ній керівник та диригент 
оркестру — Роман Крис- 
ленко) Народного дому 
„Просвіта“ Львівської по-
літехніки під орудою Сте-
пана Шалати.

Наталія ПАВЛИШИН
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нескорені

Пам’ятати, щоб бути нездоланними
Пам’ять — те, що вже багато віків робить нас нездоланними. 

Зберігати пам’ять про тих, хто освятив своїм життям неза-
лежність, — запорука гідного майбутнього.

3 вересня в с. Прибин на Пере-
мишлянщині освятили відновлений 
військовий меморіал полеглим неві-
домим воїнам УПА — 11 пам’ятних 
хрестів. Серед тих поховань — моги-
ла студента-відмінника хіміко-тех-
нологічного факультету Львівської 
політехніки Ярослава Скасківа.

— Двадцятидворічний Ярослав 
Скасків загинув у бою з німецькими 
загарбниками 19 липня 1944 року. 
Тоді фронт проходив через ці землі. У 
„Літописі УПА“ написано, що провід 
ОУН перебував недалеко від Прибин 
у с. Старі Стрілища, а боївка оборони 
була в лісі поблизу. Відступаюча з 
фронту німецька частина перетинала 
село в режимі облави, тож ухилитися 
від зіткнення було неможливо. 
Намагаючись відступити до лісу, штаб 
прийняв нерівний бій, урятуватися 
в якому не було шансів. Унаслідок 
бою загинули два провідники — 
краєвий референт ОУН Юліан 
Гулян, псевдо Токар, і обласний 
провідник ОУН Ярослав Скасків, 
псевдо Моряк. Їх захоронили у 
спільній братській могилі, — розповів 
подробиці цієї історії племінник 
провідника Скасківа доцент кафедри 
обчислювальної математики та 
програмування ІМФН Ярослав 
Глинський. — Лише за декілька 
місяців матері повернули його 
студентський квиток, забарвлений 
кров’ю. Ми його передамо до Музею 
Львівської політехніки разом зі 

Срібним хрестом заслуги, яким 
Ярослава Скасківа нагородили 
посмертно (14 жовтня на Свято 
Покрови його вручать родині). У 
такому молодому віці мій дядько 
встиг очолити Крайовий провід 
юнацтва ОУН — 1942–44 рр., ке-
рував вишколом молодих бійців 
у Карпатах, а в червні 1944 року 
став обласним провідником ос-
новних частин ОУН. Ця історія 
має пов- чальне значення для на-
шої молоді, зокрема для студен-
тів Політехніки. Прах тих воїнів 
закликає їх бути більш цілеспря-
мованими, краще вчитися, чесно 
працювати, розбудовувати Укра-
їну, робити це краще, ніж наше 
покоління, так, як хотіли би полеглі 
вояки, але вже не встигли.

На вшанування воїнів зійшли-
ся мешканці села, а також приїхали 
представники районної та обласної 
влади, ветеранські й патріотичні ор-
ганізації, духівництво.

Як наголосив один зі священиків, 
який освячував меморіал, історія 
різних держав писалася на папері, а 
історія України — кров’ю на нашій 
землі. Тому жодні спроби знищити 
її, стерти були невдалі. Бо про неї не 
дають забути ці могили. 

— Найперше, хочу подякувати 
тим небайдужим людям, які серед лі-
сів, цвинтарів, полів відшуковують і 
вшановують тих героїв, без яких би 
не було незалежної України й самих 

українців. Якби не повстала УПА, 
якби не вела героїчну боротьбу, ос-
танній бій якої відбувся 1960 року — 
через п’ятнадцять років після того, 
як увесь світ сказав, що війна завер-
шилася, то не було б нинішніх геро-
їв, — наголосив очільник ЛОДА Олег 
Синютка.

Ініціював встановлення військо-
вого меморіалу співзасновник ініці-
ативи „Незнаному воякові“ Тарас Чо-
лій. А втілити задум вдалося завдяки 
підтримці волонтерів, місцевих акти-
вістів та патріотичної громадськості.

Архітектор проекту, волонтер Іван 
Щурко зазначив:

— Найважливіше, що мені хотіло-
ся відобразити в цьому меморіалі, — 
бойову нагороду УПА — хрест заслу-

ги. Ці хлопці своєю жертвою заслу-
жили ці високі нагороди, але не мали 
можливості їх отримати за життя. 
Символ меча — це символ кожного 
з них, які своєрідними мечами зали-
шилися в тій землі, щоб оберігати її.

Долучитися до гідного 
вшанування пам’яті борців за волю 
України може кожен. Для пожертв 
у гривнях ЄДРПОУ 36873785 р/р 
2600901962186, МФО 325365 ПАТ 
Кредобанк. Призначення платежу: 
„Добровільна пожертва на статутну 
діяльність організації“. 

Після поминальних заходів і 
панахиди відбувся урочистий кон-
церт, який підготували діти та гро-
мада села.
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громадська ініціатива

Надати Львівській політехніці                    
ім’я Степана Бандери

Група викладачів кафедри історії, музеєзнавства та культурної 
спадщини Національного університету „Львівська політехніка“, 

до якої належить і автор цих рядків, виявила ініціативу надати 
нашому вишові ім’я Степана Бандери.

Варто зазначити, що цю іні-
ціативу доволі неоднозначно 
сприйняли наші колеги з кафедри. 
Лунали думки, що треба пошука-
ти ще інші, альтернативні канди-
датури серед знаних українських 
науковців, які колись працювали 
в нашому виші, як то: професори 
Медведський і Левинський. Та ми 
наполягаємо на своїй думці і спро-
буємо аргументувати її.

Передовсім — Степан Бандера 
був найвидатнішим українським 
історичним діячем з усіх, що пере-
бували в цих стінах (навчався тут у 
1928–1933 роках, опановуючи фах 
агронома на сільськогосподар-
ському факультеті). По-друге, він 
— символ української нації, наці-
ональний герой, взірець мужності 
й звитяги в боротьбі за незалежну 
Українську державу.

Найвища цінність кожної на-
ції — не її мистецтво й не техніч-
ні знання, а свобода, тому борці 
за свободу користуються найбіль-
шою повагою й мають найвищий 
авторитет у світі. Для нас, пра-
цівників і студентів Львівської 
політехніки, є великою честю й 
гордістю ходити тими самими ко-
ридорами, сидіти в тих самих ау-
диторіях, де колись ходив і сидів 
Провідник української нації.

Що ж стосується інших видат-
них українських науковців і педа-
гогів, які працювали у Львівській 
політехніці в різні часи, то їхніми 
іменами треба називати інститути 
й кафедри нашого університету, 
що сприяло б піднесенню авто-
ритету української науки, розши-
ренню ерудиції студентів, їхньому 
патріотичному вихованню. На-
приклад, ім’я Івана Левинського 
пасувало б Інститутові архітекту-
ри, Євгена Перхоровича — Інсти-
тутові механіки, Юліана Гірняка 
— Інститутові хімії тощо.

Є прецеденти з називання ви-
щих навчальних закладів на честь 
не тільки науковців, а й видатних 

національних і державних лідерів, 
політичних діячів у практиці бага-
тьох країн світу, зокрема й Укра-
їни. Так, до складу Львівської по-
літехніки входить колишній само-
стійний інститут ім. В. Чорновола, 
Львівський медичний інститут 
носить ім’я Данила Галицького, 
Львівський університет за Польщі 
було названо на честь польського 
короля Яна Казимира тощо. 

Черговий важливий аргумент 
на користь надання Львівській 
політехніці імені Степана Банде-
ри полягає в тому, що це сприяло 
б утвердженню ідеалів свободи 
й самовідданої боротьби за неї 
в українському суспільстві. Це є 
надзвичайно актуальним сьогодні, 
коли на сході країни триває війна з 
московським агресором.

Нарешті, надання Політехніці 
імені Бандери сприяло б потуж-
ному національно-патріотично-
му вихованню не тільки студентів 
нашого університету, а й молоді 
всієї України, що також дуже по-
трібно для перемоги над ворогом 
і побудови успішної України.

Безперечно, така велична по-
дія викличе потужний резонанс 
не тільки всередині нашої Бать-
ківщини, а й за її межами. Можна 
передбачити гостру негативну ре-
акцію теперішнього політичного 
керівництва сусідньої Польщі, 
прем’єр-міністр якої Я. Качин-
ський та очільник МЗС В. Ващи-
ковський шантажують нас, мовляв, 
із Бандерою Україна до Євросоюзу 
не ввійде!

Та зауважмо, що державні мужі 
Польщі послуговуються подвій-
ними стандартами: своїх націо-
налістичних діячів Пілсудського, 
Дмовського, вояків Армії Крайо-
вої, винних у смертях багатьох 
тисяч українців, вони шанують на 
найвищому рівні як героїв націо-
нально-визвольної боротьби, нам 
же намагаються „заборонити“ гід-
но вшановувати наших. 

Та й чим Степан Бандера за-
винив проти поляків? Тим, що на 
окупованій ними українській те-
риторії очолив національно-ви-
звольну боротьбу українців супро-
ти поневолювачів рідного народу? 
Що організовував теракти проти 
представників окупаційної влади 
та її прислужників? І був прису-
джений до страти в польській в’яз-
ниці. Так це ж свята, справедлива 
справа — знищувати ворогів нації 
в боротьбі за її свободу! 

Хіба не так само діяли Т. Ко-
стюшко, учасники польських по-
встань проти російського царату 
1831 та 1863 років? 

Хіба не терористом був замоло-
ду Ю. Пілсудський, очільник поль-
ської держави в 1926–1936 роках?

Якщо ж мається на увазі період 
ІІ польсько-української війни 
1942–1947 років (термін Володи-
мира В’ятровича), то С. Бандера не 
брав у тих подіях жодної участи, бо 
тоді перебував у німецькому кон-
цтаборі, а пізніше — в еміграції і 
жодним чином не міг впливати на 
перебіг війни в Україні.

Переконані, що Львівській по-
літехніці треба взяти приклад з 
Київської міської ради, яка, незва-
жаючи на стоголосий гавкіт вну-
трішніх і зовнішніх українофобів, 
таки перейменувала Московський 
проспект у столиці на проспект 
ім. С. Бандери, а проспект Ватуті-
на — на проспект Романа Шухе-
вича.

Пам’ятаймо, що слабких ніхто 
не поважає в цьому світі, поважа-
ють тільки сильних, гідних, здат-
них дати симетричну відповідь на 
спроби принизити національну 
честь і гідність.

В’ячеслав ГНАТЮК, 
старший викладач                                                     

кафедри історії, музеєзнавства                                                              
та культурної спадщини, 

кандидат філологічних наук

Автор і редакція запрошують 
читачів висловити свою думку                             
з приводу цієї ініціативи
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сповідь

Я повернулася з того світу
Цей лист до кожного з вас: тих, хто перебуває під загрозою, а 

можливо, хтось уже в подібній ситуації і, засліплений страхами, 
не бачить виходу з неї. Мене звати Наталя, мені 23 роки. Зараз я 
на лікуванні в реабілітаційному центрі, оскільки мала проблеми 
з наркотиками. Маю велику надію, що моя історія та мій досвід 
допоможуть тим, хто готовий змінити своє життя та повірити, що 
дива насправді бувають.

Упродовж багатьох років я від-
чувала самотність та безвихідь, моє 
життя стало нестерпним. Останні 
7 років я інтенсивно вживала важкі 
наркотики, і це єдине, що мені було 
потрібно. У 16 років я перший раз 
вкололася. Мені було страшно, але 
цікавість узяла гору, і я з головою 
поринула в цей „інший світ“ — до-
рослий, де багато алкоголю, гро-
шей, наркотиків, старших друзів, 
криміналу, і все це мене неймовір-
но приваблювало. Так тривало не-
довго, згодом я відчула, що вже не 
в стані приймати рішення, що моїм 
життям тепер керує наркотик. Усе, 
жити без речовини я не можу. Я від-
чула, що втратила себе… 

Одного разу я поїхала до тітки 
в Грецію. Узяла зі собою потрібну 
кількість наркотику, але під впли-
вом алкоголю, усе це загубила. 
Прокинувшись зранку, я не змогла 
встати з ліжка, і коли усвідомила, 
що я в чужій країні і без наркотику 
— основного, завдяки чому існую, 
у мене почалась паніка, руки труси-
лись, я хотіла рвати на собі волосся, 
я плакала й розуміла, що розказати 
тітці про свої проблеми соромно, 
але й ломку терпіти не зможу. Мене 
крутило, ламало, дві доби я не спа-
ла. Від відчаю розривалася душа. Я 
таки розповіла, мені знайшли дозу. 
Зі сльозами на очах тітка дала мені 
її, аби закінчилося те жахіття, на яке 
перетворився мій відпочинок.

Мене відправили до України, 
а я далі продовжувала вживати. Я 
все повиносила з дому в ломбард. 
Батьки плакали від відчаю та зне-
віри. Я теж усвідомлювала, що моє 
життя зайшло в глухий кут. Не маю-
чи грошей на шприци, я витягувала 
брудні з-під щитка у під’їзді, і ними 
кололася. Пам’ятаю, як одного разу 
я змішала два різні види наркоти-
ку, абсолютно непоєднуваних між 
собою. У результаті — підвищився 
тиск, я спухла і почала задихати-
ся. Ледве вийшовши на вулицю, я 

впала. Я відчувала, як моє облич-
чя морщиться, як я горю, коління 
по всьому тілу. Я не могла підняти 
руки, щоб натерти обличчя снігом. 
Це все відбувалося в приватному 
будинку, двоє моїх „друзів-нар-
команів“ винесли мене за браму і 
лишили там у двадцятиградусний 
мороз зі словами: „Нехай краще по-
дихає тут!“. Мені було дуже гірко, я 
відчувала страх, паніку, ба навіть у 
якийсь момент прийняла те, що це 
останні хвилини в моєму житті… І 
після кожної такої ситуації я собі 
казала: „Усе, більше не вживатиму. 
Досить!“. …Але насправді нічого 
змінити не змогла. Наркотик знач-
но могутніший за бажання припи-
нити вживати. 

Тоді я звернулася до старого 
знайомого, який зміг подолати 
аналогічну проблему та змінити 
своє життя. Він порекомендував не 
лише за допомогою лікарів пройти 
детоксикацію, а й поїхати в реабілі-
таційний центр. Прийняття цього 
рішення було для мене неймовір-
но складним, бо щось змінювати 
було страшно, лякала невідомість. 
Пробувши два тижні, я сказала, що 
не планую тут залишатись і поїха-
ла додому. Попри все небажання і 
страхи я повернулася, бо зрозуміла, 
що самотужки не впоратись. Було 
по-різному, але тепер, живучи в 
центрі 11 місяців, на стаціонарному 
лікуванні, я задоволена своїм жит-
тям. Я здобула міцний сон і не про-
кидаюся з думкою, де взяти гроші на 
дозу. Припинила жити з відчуттям 
постійної тривоги, озираючись, що 
мене розшукує поліція. Відновила 
довіру батьків. 

…Пам’ятаю, як додому завез-
ли великий залізний сейф і все в 
ньому ховали від мене. Зараз у 
нас абсолютно інші стосунки. Я 
здобула справжніх друзів, яким я 
можу довіритись. Мій фізичний 
стан покращився, відчуваю бадьо-
рість, маю багато сил та натхнення. 

Урешті-решт, я побачила сенс жит-
тя. Прийшов такий момент, коли я 
зневірилась, мені набридло жити 
для того, щоб вколотися і більше 
нічого не бачити. Натомість зараз я 
радію життю, кожній його хвилині. 
Я планую віднайти себе у професії, 
хочу мати людину, з якою я б хоті-
ла пов’язати своє життя й будувати 
майбутнє. І для того, щоб допомога 
була насправді дієвою, треба звер-
татися до фахівців. Я в цьому пе-
реконалася. Так зване комплексне 
лікування можливе лише в рамках 
певної програми, яку може надати 
тільки реабілітаційний центр. Для 
мене це громадська організація „До-
рога“. Тут люди мають достатньо 
досвіду та ресурсів для того, щоб 
зорганізувати лікування таким, як 
я. Молоді, та дуже досвідчені пси-
хологи, фахівці й консультанти з 
хімічної залежності, сучасні умови 
та програма „12 кроків“.

Усе це я здобула тоді, коли 
повірила, що можу щось змінити, 
повірила в себе, у свої можливості 
та людям, які запевняли мене, що 
вихід є. Головне — зробити перший 
крок, визнати, що проблема існує, 
та попри страх, звернутися по 
допомогу. Насправді більшість 
людей не знають, що можуть щось 
змінити в своєму житті, тож живуть 
у стані покинутості, самотності й 
безвиході. 

Друзі, ми з вами майже 
однолітки, якщо у вас щось у душі 
відгукнулося, і моя історія видалася 
вам близькою, то запевняю, ви в 
стані змінити своє життя, але лише 
тоді, коли почнете діяти. 

Тим, хто не зіткнувся із 
залежністю віч-на-віч, варто знати 
таку річ: рішення людей вживати 
хімічні речовини, що змінюють 
настрій, свідомість та впливають 
на мислення, призводить до 
проблем у всіх сферах їхнього 
життя. Наркоманія — це хвороба, 
яка більше, ніж просто вживання 
наркотиків. А тим, хто відчуває, 
що потрапив у полон і життя стало 
некерованим: не впадайте у відчай, 
ви не самі, є мільйони людей із та-
кою самою проблемою, і вони змог-
ли дати собі раду з цим! Упасти на 
коліна не так страшно, як страшно 
не піднятися з них…

НАТАЛЯ, Львів
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незвичайне дозвілля

Бібліотека Політехніки купалась                    
у звуках гонгів
25 серпня у приміщенні Науково-технічної бібліотеки 

Політехніки відбулась непересічна подія під назвою 
„Купання в звуках Гонгів у Львові“, яку провадив литовський 
психотерапевт Андреюс Сутугінас. Львів’яни й гості міста мали 
можливість насолодитися чарівними звуками планетарних і 
симфонічних гонгів, тибетських і кришталевих чаш та багатьох 
інших архаїчних інструментів із приватної колекції майстра.

На думку п. Андреюса, це тера-
певтична сесія, концерт-медитація, 
можливість гарно провести час, по-
слухати архаїчні інструменти, від-
почити, нагода побути у просторі 
живого звуку й пережити абсолют-
ний холестичний резонанс. Подібні 
програми відбуваються вже впродовж 
12-ти років у таких країнах як Литва, 
Латвія, Україна, Білорусь, Росія, у 
країнах Європи. Звукотерапію Ан-
дреюс практикує вже майже 19 років, 
за освітою він — психотерапевт і пе-
дагог.

— До живого звуку інтерес у мене 
був давно, я цікавлюся голосовим зву-
чанням, архаїчними інструментами 
— колекціоную їх. Усюди, де буваю, 
намагаюся знаходити цікавий інстру-
мент — це допомагає зрозуміти ха-
рактер місця його виникнення. Гонги 
прийшли до мене 12 років тому, а чаші 
й бубни я відкрив ще раніше, — роз-
повідає майстер. — Усе життя намага-
юся робити те, що мені подобається, 
не маючи першопочаткових цілей. Я 
отримую задоволення від можливо-
сті досліджувати, вивчати, знаходи-
ти відповіді на питання. Одержаним 
досвідом радісно ділюся, деякі люди  
приходять до мене, бо їх цікавлять 
інструменти й незвичайність самого 
дійства. Це не є моя основна робота, 
хоч і займаюся нею вже впродовж ро-
ків, і це забирає майже весь час. 

Місце зустрічі було обране не 
випадково, організатор Катерина 
Теребенець розповідає, що знайти 
у Львові просторе, світле, хороше 
приміщення — доволі складно, за-
звичай це клуби, а гонги — тонкові-
браційні інструменти, які вимагають 
особливого простору. На відміну від 
інших споруд, бібліотека Політехні-
ки сконструйована саме як бібліотека 
й завжди нею була, тому це місце має 
особливу енергетику. Сам Андреюс 
надає приміщенню особливу роль, 
стверджуючи, що будь-яка будів-
ля має свою акустику й особливості 
звучання, а тому місце повинно бути 
з певним сенсом, особливою архітек-
турою, аби звук отримував „підтрим-
ку“. І саме це він віднайшов у стінах 
бібліотеки університету.

Перед початком заходу знайоми-
мося із відвідувачкою Мирославою 
Маміною, запитуємо, що спонукало 
її прийти на дійство:

— Якось потрапила у Фейсбуці на 
запрошення — прийшла, бо цікав-
люся звукотерапією, і мене вразив 
рівень концерту. Була на вуглехо-
дінні й мене підкорила майстерність 
Андреюса: часто беру участь у між-
народних семінарах такого плану, 
тож маю з чим порівняти. Сьогодні 
прийшла вчетверте. Я психолог — 
готую жінок до пологів, такі заходи 
— можливість відновитися фізично, 
набратися енергії й сил, — ділиться 
жінка.

За словами доктора Сутугіна-
са, звучання цих інструментів дає 
можливість спрямувати всю увагу 
на себе, на внутрішнє сприйняття 
звуку, простежити за своїми думка-
ми, емоціями, почуттями, поставити 
собі важливі запитання і знайти від-
повіді на них всередині себе. Звуко-
терапія дарує кінестетичний масаж 
звуковими вібраціями, унаслідок 
якого тіло розслабляється і людина 
за короткий час може якісно відпо-

чити, мозкові хвилі перемикаються 
на низькі частоти. 

Умостившись на карематі перед 
гонгами, розмір і вигляд яких мене 
вразив, я почала чекати на диво. І 
воно таки трапилося, здолавши тов-
сту стіну мого скепсису. Спочатку я 
відчула звук, саме відчула: він вхо-
див у праве вухо, проходив через 
голову, виходив через ліве вухо і за 
декілька секунд повертався до право-
го, подорожуючи колами, без зміни 
траєкторії. Про красу звуку можна й 
не говорити: він надзвичайний, іно-
планетний, часом мені здавалося, що 
чую море, в інший момент наді мною 
„летів літак“, „періщила гроза“, „за-
вивав вітер“. Найцікавішим було те, 
що я не могла визначити, де є джере-
ло звуку — він був усюди, здавалося, 
у мені. Вдалося також задрімати й 
відчути, що підлога піді мною щез-
ла, знаючи, що 100% на ній лежу! На-
бравши ляку, що, як йог із кіна, витаю 
над підлогою — розплющила очі, 
щоправда, на цьому моя „левитація“ 
завершилася. Але найприємнішим 
було відчуття щастя, яке бриніло все-
редині з кожним звуком. Опісля Ан-
дреюс сказав, що у часі терапії кожен 
мав би пережити саме ті емоції, які 
йому найбільше потрібні, і майстер 
мав рацію: поганий настрій та емоція 
суму, які супроводжували мене весь 
день, — щезли.

До України звукотерапевт при-
їжджає вже впродовж 5-ти років. 
Андреюс каже, що особливий захват 
викликає більш відкрита манера спіл-
кування та емоційність українців. 

З Андреюсом працює сформована 
з представників різних міст України 
й Білорусі команда. У планах є тур, 
який складають терапевтичні сесії, 
сесії вуглеходіння та інші заходи.

— Із погляду фізики, кожна клі-
тинка тіла вібрує, при народженні 
людини вона має гармонійну вібра-
цію. Андреюс чує, як звучить кожна 
людина. Стреси змінюють цю вібра-
цію, унаслідок чого виникають хво-
роби. А звучання таких інструмен-
тів допомагає клітині згадати свій 
первинний стан, коли людина була 
фізично й психічно здорова, — роз-
повідає організатор.

Анастасія МОЗГОВА
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коротко

Письменник Ігор Калинець от-
римав міжнародну літературну 
премію ім. Григорія Сковороди. 
Нагорода — за повість „Молімось 
зорям дальнім“, яка ввійшла до 
представленого цьогоріч „П’яти-
книжжя“ автора. Уперше цей твір 
був опублікований 1994 року в 
часописі „Сучасність“.

Гурт „Океан Ельзи“, завершив-
ши світовий тур, оголосив на 
своїй сторінці в соцмережі, що 
на цілий рік іде зі сцени. Перед 
річною паузою він відіграє ще три 
концерти — 2 вересня в Одесі, 9 
вересня в Ліді (Білорусь) та 16 ве-
ресня в Полтаві. Наразі музиканти 
не повідомили, чим займатимуться 
до серпня наступного року, але 
традиційний великий концерт 
„Океану Ельзи“ до Дня Незалеж-
ності України наступного року 
відбудеться у столичному НСК 
„Олімпійський“.

У національний кінопрокат вий-
шов фільм Валентина Васянови-
ча „Рівень чорного“. У Львові цю 
стрічку можна переглянути в кі-
нотеатрах мережі „Планета кіно“. 
Український Оскарівський комі-
тет висунув „Рівень чорного“ від 
України на ювілейну 90-ту премію 
„Оскар“ у категорії „Найкращий 
фільм іноземною мовою“.

7–10 вересня львів’яни проведуть 
перший в Україні фестиваль су-
часної бандури — Lviv Bandur Fest. 
Більшість його акцій проходитиме 
на Сихові. На фест приїдуть відомі 
колективи з різних міст України, 
під час нього відбуватимуться 
майстер-класи, концерти в сихів-
ському трамваї #bandurSYHIVtram, 
круглі столи й класні промоакції. 
Також одночасно з концертами 
художники малюватимуть скетчі 
музикантів.

У Свіржі й інших місцях Львівщи-
ни розпочалося знімання повно-
метражного художнього фільму 
„Ефір“ польського кінорежи-
сера Кшиштофа Зануссі. „Ефір“ 
— історія про військового лікаря, 
який на початку XX ст. провадить 
наукові досліди з метою отрима-
ти владу над іншими людьми. Дія 
фільму розгортається під час Пер-
шої світової війни на кордоні між 
Україною та Австро-Угорською 
імперією.

За матеріалами інформагенцій

фестивалимо

„Знесіння Фест“: 
свято для своїх                
і не тільки

Ініціативна група мешканців району Знесіння 
кличе всіх 10 вересня на вул. Старознесенську 

24–26 на територію !FESTrepublic. Там від 12-ї години 
й до пізнього вечора знесінці розважатимуться та 
по-добросусідськи ділитимуться гарними емоціями 
зі своїми гостями.

Усе почалося з того, що активні 
мешканці громади Знесіння здобули 
торік перемогу в конкурсі проектів 
місцевого розвитку „Громадський 
бюджет“. На вулиці Молочній у 
сквері, який заплановано назвати 
іменем поета Олега Лишеги (у цер-
кві, що поряд зі сквером, є вітраж із 
його зображенням), практично за-
вершено облаштування інклюзив-
ного майданчика за їхнім проектом. 
Ця подія, а також те, що на Знесінні 
відбувається мало культурних подій, 
наштовхнуло знесінців на ідею про-
ведення їхнього локального фести-
валю. Бажання об’єднати мешканців 
району з багатою історією та вели-
кими можливостями розвитку, отри-
мало підтримку Львівської міськра-
ди, Інституту суспільних ініціатив і 
Британської Ради.

Розпочнеться захід в освітньо-іс-
торичній зоні фестивалю з лекції 
„Історія Знесіння“, яку згодом до-
повнить відео. Опісля можна, якщо 
заздалегідь зареєструватися на сто-
рінці події у Фейсбуці, долучити-
ся до екскурсій парком. Або в зоні 
актуальних можливостей розвитку 
Знесіння — до дискусії щодо покра-
щення парку.

Патроном „Знесіння Фест“ став 
поет, драматург і перекладач, лауре-
ат американської премії ПЕН-клубу 
Олег Лишега. Власне довкола його 
постаті й сформовано коло учас-
ників літературної та частково му-
зичної сцени фесту: Соломія Чубай 
— не тільки вокалістка гурту „Джа-
лапіта“, а й донька близького друга 
Лишеги Грицька Чубая, із яким разом 
займалися самвидавом, Маріанна 
Кіяновська й Катерина Міхаліцина 
— поетки, перекладачки й близькі 
знайомі Лишеги, бували з ним на 
фестивалях. Особливе місце серед 
запрошених належить Віктору Мо-
розову. Він, хоч молодь знає його на-

самперед як перекладача бестселера 
„Гаррі Поттер“, — близький друг та 
однокурсник Олега Лишеги (вчили-
ся на англійській філології). Спога-
ди про Лишегу, читання його віршів 
доповнить розповідь його подруги 
Дарії Ткач, яка репрезентує кіль-
ка скульптур поета. Модеруватиме 
зустріч літературознавець Данило 
Ільницький.

Найбільше зорієнтованою на 
студентську аудиторією буде му-
зична сцена. Окрім вже згаданих Ві-
ктора Морозова й Соломії Чубай, на 
ній виступатимуть „Три кроки в ніч“, 
Anima й The Glass. Anima — україн-
ський музичний гурт, що виконує 
авторські композиції та кавери в 
класичному, джазовому, роковому й 
етно стилях. Гурт „Три кроки в ніч“ 
поєднує класичні й народні інстру-
менти, власні композиторські спро-
би й етнічну мелодику, а музику The 
Glass в основному складає блюз-рок. 
На музичній сцені буде оголошено 
переможців конкурсів „Відчуй смак 
Знесіння“ (журі обере найкращий 
пляцок місцевих господинь) і „Зне-
сіння — легені Львова“ (вибирати-
муть найліпші фото).

Тим, хто завітає на фестиваль із 
дітьми, буде теж цікаво — у дитячій 
зоні діточок розважатимуть ані-
матори, їх учитимуть виготовляти 
колаж й оригамі, розмальовувати 
пряники тощо. Разом із дитячим 
письменником Жаком Жаб’є вони 
запускатимуть ракети, а також осво-
юватимуть на майстер-класі гончар-
ство й милуватимуться бульбашко-
вим шоу. На ярмарку, який діятиме 
до вечора, можна буде придбати со-
лодощі, еко-косметику, вироби де-
коративно-ужиткового мистецтва.

Завершиться „Знесіння Фест“ у 
кінозоні — кінопоказом від Wiz-Art.

Наталя ЯЦЕНКО
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чари мельпомени

Час на оновлення
Театрали, готуйтеся до драматично-комедійних вечорів — 

львівські театри гостинно відчиняють свої двері! Нові 
театральні сезони ваблять виставами-цікавинками, а переглядати 
їх буде ще й комфортно.

Львівський академічний театр 
імені Леся Курбаса розпочав новий, 
тридцятий, сезон рядком-афоризмом 
Ліни Костенко „І кожен фініш — це, 
по суті, старт“ 16 серпня. У реперту-
арі курбасівців — вистави, які вже 
добре знані, — „Благодарний Еро-
дій“, „Лісова пісня“, „Амнезія, або 
Маленькі подружні злочини“ й ін.

Оперний театр відкриття сезону, 
за ліком — сто вісімнадцятого, зро-
бив урочистим: 26 серпня на вході 
до театру лежала червона доріжка, 
якою глядачі під чарівні звуки му-

зики рушали до ошатної зали на пе-
регляд прем’єри — опери-буфи „Дон 
Паскуале“. Комедійний твір у трьох 
актах італійського композитора Га-
етано Доніцетті — розповідь про 
те, як хитрість закоханих перемагає 
впертість і упередженість старого ба-
гатого родича-парубка. Це вистава, 
що потребувала від акторів не лише 
добрих вокальних даних, а й довер-
шеної артистичності. Подивитися її 
найближчим часом можна 16 вересня.

А от Перший театр першу поста-
новку запланував на сьоме вересня —                                                                                                

нею стане „Ромео і Джульєтта“ в Іта-
лійському дворику. Опісля будуть 
й інші вистави на італійську тему, 
імовірно, „Король-олень“ за Карлом 
Гоцці. Квитки на них через додатко-
ві декорації та частування глядачів, 
яких у дворику може вміститися до 
двохсот, дорожчі, ніж на вистави у 
стінах театру.

Особливим буде початок сотого 
театрального сезону в заньківчан. 
Його відкриють 11 вересня, але офі-
ційно — 1 жовтня — до того часу 
мали би закінчити всі ремонті роботи 
в театрі. У вересні вистави ставити-
муть на сценах Оперного й Першого 
театру, а також у кінотеатрі „Кіно-
палац ім. О. Довженка“ та в Палаці 
учнівської молоді на площі Петру-
шевича.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Повернення на Батьківщину 
через мистецтво
Із нагоди святкування 50-річчя СКУ в Національному музеї у 

Львові ім. А. Шептицького минулого вівторка відкрито виставку 
творів митців діаспори. У фойє і на другому поверсі музею можна 
побачити праці українських художників ХХ століття, які, навіть 
живучи і працюючи за кордоном, своєю творчістю робили вклад 
в українську, а заодно й світову культуру.

Національний музей ім. А. Шеп-
тицького ще від початків свого 
створення орієнтувався на форму-
вання колекції новітнього мисте-
цтва. Першим великим виявом цієї 
позиції стала виставка 1933 року, на 
якій презентували творчість укра-
їнських митців „паризької школи“. 
Музей з ініціативи Іларіона Свєн-
ціцького придбав їхні твори, але 
1952 року через суспільно-полі-
тичні події їх було вилучено з му-
зейної колекції та перевезено до 
приміщення сучасної Бібліотеки 
ім. В. Стефаника. Із приходом Не-
залежності музей отримав нагоду 
закуповувати і приймати дари тих 
художників, які хотіли представити 
свою творчість в Україні, а зокрема 
у Львові. Про все це розповіла під 
час відкриття виставки заступник 
гендиректора з наукової роботи 
музею Оксана Біла.

Директор МІОК Львівської полі-
техніки Ірина Ключковська зазначи-
ла, що три дні святкувань — це на-
справді дні наполегливої праці. Ця 
ж виставка може стати дороговказом 
для співпраці Української держави 
й діаспори, щоб знання з культури, 
які творилися за кордоном, змогли 
вповні інтеґрувати в наші освітні 
процеси, „щоб молодь розуміла, що 
Україна не закінчується нашими кор-
донами, а шириться на цілий світ“.

Проректор ЛНАМу й мистецтво- 
знавець Роман Яців у своєму виступі 
теж наголосив на державницькому 
характері виставки. Ця експозиція, 
зауважив він, дає нам розуміння, що 
ми присутні на культурній мапі світу: 
українці в діаспорі не тільки зуміли 
зберегти свою ідентичність й адапту-
ватися до чужих середовищ, а й зба-
гатити культурні контексти і своїми 
випереджальними ідеями дали пош-

товх для розвитку мистецького про-
цесу в першій половині ХХ століття.

Експозицію виставки склада-
ють два розділи: перший — твори, 
що здебільшого надійшли до музею 
впродовж 1990-х і в 2010-х роках, 
другий — праці з колекції Галини Го-
рюн-Левицької (Канада). На першо-
му поверсі виставлено скульптури й 
дві картини Олександра Архипенка, а 
також кілька графічних творів Якова 
Гніздовського, панно Іванни Ниж-
ник-Винників і Юрія Кульчицького 
тощо. У колекції Горюн-Левицької 
— твори як менш знаних майстрів 
пензля, так і знані імена, як от Ми-
кола Бідняк чи Едвард Козак.

Оглянути виставку можна до 18 
жовтня.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально: 
5. Одиниця вимірювання сили світла Міжнародної 

системи одиниць (СІ). 7. Чорний фетровий капелюх 
гуцулів, дно якого обведено золотавим галуном, узор-
ною бляхою або різнокольоровими шнурками. 8. Єги-
петський бог-творець, якого особливо вшановували 
в Мемфісі. 9. Знаряддя для викрешування вогню з 
кременю. 10. Назва мови програмування для науко-
во-технічних та інженерних розрахунків. 12. Началь-
ник гарнізону, фортеці. 15. Хімічний елемент, метал. 
16. Рослинний або тваринний організм, який зали-
шився існувати на даній території, зберігся з минулих 
геологічних епох. 17. Титул князя високого рангу в 
Індії. 21. У давньогрецькій міфології напій богів, що 
дарував безсмертя та вічну юність. 22. Завершальна 
частина роману, п’єси, де йдеться про дальшу долю 
героїв. 24. Структурний складник сталі та деяких ін-
ших загартованих металів і стопів. 28. Той, хто сидить 
навпроти. 29. Епопея Гомера. 30. Допомога грішми, 
котру регулярно виплачують студентам університету. 
33. Одне з Великих Озеро на кордоні Канади та США. 
34. Цитата, крилатий вислів, афоризм, уміщені перед 
текстом твору або його розділами. 35. Огорожа, спле-
тена з лози, тонкого гілля. 36. Жінка, послана Зевсом 
на землю зі скринькою, наповненою лихом, яку вона з 
цікавості відчинила, і лихо розлетілося межи людьми. 
37. Співжиття організмів різних видів, яке забезпечує 
їм взаємну вигоду.

Вертикально:
1. Півострів на північному сході Північної Амери-

ки. 2. Фігурна лінійка для викреслювання кривих ліній. 
3. Нервова клітина з усіма відростками, що відходять від 
її тіла. 4. Постійний мистецький колектив, який концер-
тує. 6. Висота бічної грані правильної піраміди. 7. Базо-
вий структурний підрозділ університету, що провадить 
навчально-виховну й методичну діяльність. 11. Фахі-
вець, який розводить, годує й утримує сільськогоспо-
дарських тварин. 12. Згода, порозуміння з противником, 
досягнуті взаємними поступками. 13. Вид гумористич-
ної поезії, близький до пародії, де поважний зміст набу-
ває комічної, жартівливої форми виражання. 14. Укра-

їнський філософ ХVІІІ ст., просвітитель, письменник, 
автор сатиричного твору „Всякому городу нрав і права“. 
18. Перебільшене почуття власної гідності, зарозумі-
лість, пиха. 19. Французький письменник ХVІ ст., автор 
сатиричного твору „Ґарґантюа і Пантаґрюель“. 20. Знак 
переносу частини слова з одного рядка у другий. 23. До-
відкове видання, що містить послідовний перелік чисел, 
днів тижня й місяців року. 25. Вид енергії, утворюва-
ний хаотичним рухом частинок. 26. Нісенітниця, без-
глуздість. 27. Будь-яка система, що збуджує коливання. 
31. Скляна посудина з подвійними стінками, яка зберігає 
продукти гарячими впродовж кількох годин. 32. Стійкий, 
властивий певній мові вислів, що його дослівно іншими 
мовами здебільшого неможливо перекласти. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27

28 29

30 31 32

33 34

35

36 37

Відповіді на кросворд,           
опублікований у числах 23-24
Горизонтально: 3.  Серпантин. 
8. Томагавк. 9. Левретка. 10. Стерадіан. 
15.  Оратор. 16.  Перукар. 19.  Версія. 
20. Молекула. 21. Амундсен. 22. Маршал. 
24.  Запаска. 27.  Ерделі. 29.  Гаудеамус. 
32. Перемога. 33. Демонтаж. 34. Романтика.
Вертикально: 1.  Сектант. 2.  Литавра. 
4.  Прокурор. 5.  Наслідок. 6.  Моцарт. 
7.  Сканер. 11.  Трамвай. 12.  Броколі. 
13. Квінтет. 14. Бієнале. 16. Полоз. 17. Унава. 
18.  Рампа. 23.  Шлягер. 25.  Підказка. 
26.  Стандарт. 28.  Дренаж. 30.  Аполлон. 
31. Усмішка. 

J J J
— Як ви примудрилися пройти повз 
охорону в головний офіс ЦРУ?
— Я — агент.
— ФСБ?
— Ні. „Оріфлейм“.

J J J
Одружуються і виходять заміж за-
йчики, котики, сонечка, а розлуча-
ються козли, олені, собаки, свині.

J J J
Сантехнік переконав сусідку-бі-
лявку, що без відеокамери в душі не 
буде гарячої води.

J J J
Журналіст бере інтерв’ю у худож-
ника:
— Скажіть, на початку вашої 
творчої кар’єри найбільшим успі-
хом, напевно, була персональна ви-
ставка?
— Ні. Я повірив у свій талант піс-
ля того, коли мені зателефонували 
з поліції і повідомили, що з місцевого 
музею викрали мою картину!

J J J
— Як найкраще боротися з лінню?
— Лежачи й без поспіху…
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
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Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
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За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
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Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій та останній сторінках — світлини                     
Наталії ПАВЛИШИН.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом МВ  №  893016, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Матвєєвої 
Наталії Петрівни;
диплом КВ № 792859, виданий Львівським полі-
технічним інститутом на ім’я Матвєєва Віталія 
Григоровича;
диплом ВК № 41302746, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шуліпи Олександра Степановича;
залікову книжку №  16100215, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Маланіна Михайла Дмитровича; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Прислупського Андрія Івановича;
студентський квиток №  11037224, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Зірника Костянтина Рома-
новича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гелети Ростислава Мар’яновича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Мурзи Вікторії Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Берянич Вероніки Ігоріни;
студентський квиток № 11342705, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Бойчука Тараса Віталійовича.

Колектив кафедри автомобільних доріг 
та мостів ІБІД Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ з глибоким 
сумом сповіщає, що на 96-му році пішов 
з життя кандидат технічних наук, доцент 
кафедри автомобільних шляхів

Микола Іванович Ращинський
і висловлює щирі співчуття родині та 
близьким покійного.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 
140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами 
реклами; 

• про загублені документи — 
20,00 грн.; 

• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку 
на додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
7 вересня — „Наталка Полтавка“ 

(опера). 18.00.
8 вересня — „Корсар“ (балет). 18.00.
9 вересня — „Попелюшка“ (музична 

казка). 12.00, „Бал-маскарад“ 
(опера). 18.00.

11, 12 вересня — „Сватання на 
Гончарівці“ (вистава Театру 
ім. М. Заньковецької). 18.00.

13 вересня — „Летюча миша“ (оперета). 
18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
13 вересня — „Поліанна“ (в приміщенні 

кінотеатру ім. О. Довженка). 16.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
8 вересня — „Раптом минулого літа“. 

19.00.
9 вересня — „Ножі в курях, або спадок 

мірошника“. 19.00.
10 вересня — „Марко проклятий, або 

Східна легенда“. 19.00.



Світовому конгресу українців – 50


