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Студентське життя в Політехніці вирує



ВАША ДУМКА

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

Владислав Глушков, студент третього курсу 
Інституту комп’ютерних технологій, 

автоматики та метрології :

„Це нова ІТ-програма в Україні“
Коли вступав на інтернет речей, це був перший 
набір на цю програму. Пішов, бо було цікаво ви-

вчати щось нове, не  хотілося йти на застарілу 
державну програму. І виявилося, що вчитися тут 

значно важче, ніж на якійсь державній програмі, але 
насправді цікавіше. Моя спеціальність полягає в тому, 

щоб розробляти пристрої для  розумних будинків, розумних ав-
томобілів… — взагалі створювати розумне місто. Спеціальність мене не роз-
чарувала, але вона наразі не для наших можливостей. Мінімальний проект 
із розумного освітлення коштує в межах 150 доларів. Тому мало хто може 
це собі дозволити. Люди не готові таке приймати. 

Юлія Була, студентка другого курсу Інституту 
геодезії:

„Вже розумію, що вона цікава“ 
Я хотіла вчитися у Львові, байдуже, де, бо не 
знала, чого хочу. Важливо було потрапити на 
бюджет. Геодезію порадив тато — сказав: про-

фесія хороша, можна спробувати. Я про цю спе-
ціальність не знала нічого, але, провчившись рік, 

зрозуміла, що вона мені подобається, що хочу далі 
тут навчатися і в майбутньому працювати за нею. Хочу 

ходити з приладами й міряти, а не сидіти в офісі з паперами, 
бо мені подобається практична робота.

Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН

Нещодавно зрозуміла, що якби 
мені нині довелося вступати 
до ЗВО, то було б нелегко 
визначитися, куди саме по-
датися. У 90-ті роки з тим 
було простіше: існував чіткий 
поділ на математичні, гумані-
тарні, технічні спеціальності, 
ЗВО було значно менше. А на 
сьогодні їхня кількість не лише 
зросла, не лише розширилися 
спеціалізації, а й часто вони 
містять ще й допоміжні — так, 
ніби розгортаєш обгортку 
з пакунком, а в ній ще од-
на-друга, і теж із пакунком. 
Є чимало новітніх напрямів, 
назви яких не завжди гово-
рять, до чого зводиться спеці-
альність. Хто сприймає вибір 
серйозно, сам вивчає це. 
Чимало й таких, хто з об’єк-
тивних фінансових можливо-
стей своїх батьків найперше 
ставить питання „потрапити 
на бюджет“, а вже тоді виби-
рає, куди. Однак цього року 
ситуація дещо змінилася й 
чимало тих, хто проходив на 
бюджет за нижчим пріорите-
том, відмовилися від цього та 
подалися на контракт туди, 
куди більше хочуть.

Вир спеціальностей настільки 
строкатий та різноманітний 
(і наше сприйняття теж), що 
можна цілеспрямовано всту-
пити на щось, а за рік-дру-
гий шукати себе в іншому, а 
можна не знати, куди йдеш, 
а згодом побачити там своє 
справжнє покликання. При-
гадую студента, який вступив 
на екологію, не знаючи, що це 
таке, а потім так захопився 
нею, що ще в студентські роки 
почав долучатися до науки і 
нині провадить серйозні до-
слідження. 

Серед моїх респондентів цього 
дня не трапилося тих, кому 
довелося змінити спеціаль-
ність, але знаю, що такі є. І 
не треба цього боятися. Не 
треба боятися невідомого і 
незнаного, а пробувати себе, 
дізнаватися, якомога швидше 
зрозуміти, у чому полягає 
спеціальність, на яку всту-
пили. 

Яна Косова, студентка четвертого курсу 
Інституту економіки і менеджменту:

„Вона перспективна і має 
широке застосування“

Коли вступала, не знала, в чому полягає спе-
ціальність „облік і аудит“. Обрала її за порадою 
батьків, які казали, що це перспективно. Тепер 
розумію її суть. Вона мені подобається. Зможу пра-
цювати у будь-якій економічній сфері. 

Влад Гаврецький, студент першого курсу 
Інституту архітектури:

„Вона має творче 
спрямування“

Я зможу працювати архітектором, дизайне-
ром, інженером-конструктором. Але основ-
на діяльність полягатиме в тому, щоб твори-
ти щось, придумувати  і втілювати це в життя. 
При виборі я керувався тим, щоб не мати одного 
плану, виконувати щось за шаблоном, а завжди мог-
ти щось творити. Вибрав спеціальність через її творче спрямування, 
тому що я не люблю однотипних завдань. Мені завжди подобалося кон-
струювати якісь будівлі, створювати їхні композиції. Тому вступив сюди.
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NOTA BENE!

Закінчення на 4 с. m

ПОЛІТЕХНІКІВ ЗАПРОШУЮТЬ ДО ЯПОНІЇ

12 вересня Львівська політехніка приймала Другого секретаря 
Посольства Японії в Україні.

До університету Хоші-
но Юічі прибув у супроводі 
співробітника відділу куль-
тури Посольства Японії в 
Україні Кирила Ярошика. 
Метою візиту поважного 
гостя стала зустріч із по-

літехніками, що вивчають 
японську мову, зокрема зі 
студентами спеціальнос-
тей прикладна лінгвістика 
та міжнародні відносини. 
Організувала захід кафе-
дра іноземних мов ІГСН.

У часі зустрічі політех-
ніків ознайомили із мож-
ливостями навчання та 
стажування у Японії. Гості 
презентували три ґранто-
ві програми Міністерства 
освіти, культури, спорту, 

науки та технології Япо-
нії: „Японська мова і куль-
тура“ (для студентів 2–4 
курсів), „Стажер-дослід-
ник“ (для випускників-ба-
калаврів), „Навчання в 
японському університеті“ 
(для випускників шкіл та 
студентів). Реалізування 

Закінчення на 13 с. m

ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА ТА ЕКО-ВІКЕНД —  
ЖИТТЯ ВИРУЄ
Два дні поспіль, 13 і 14 вересня, у Львівській політехніці 
відбувалися грандіозні заходи для молоді. День 
першокурсника та Еко-вікенд зібрали сотні студентів 
і довели: життя в нашому університеті вирує. 

На День першокурсника ті, хто 
лише вступив до університету й від-

криває для себе Політехніку, мали на-
году дізнатися про всі можливості для 

розвитку поза парами. Найповніше 
представив всі можливості Народний 
дім „Просвіта“. Тут для студентів і спі-
вали, і вчили танцювати, і організо-
вували різноманітні майстер-класи. 
Тож, уже невдовзі талантів на універ-
ситетській сцені побільшає.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ФАХІВЦІВ
Студенти Львівської політехніки відзначили День 
програміста. Таких у нас навчається чимало — 
аж у двох комп’ютерних інститутах і ще певний 
відсоток на інших спеціальностях, хто на певному 
етапі навчання починає розуміти, що хоче стати 
не екологом, економістом чи геодезистом, а 
таки програмістом. Отож, не дивно, що цього 
дня актова зала першого корпусу була наповнена 
майбутніми програмістами. 

Зі святом студентів привітали ви-
кладачі, а також представники про-
відних компаній: Epam, GlobalLogiс, 
Eleks, DataArt. Студенти-комп’ютер-
ники представили цікаві власні про-
екти. А молоді програмісти, які зде-
більшого є випускниками Львівської 
політехніки, дали своїм майбутнім 
колегам деякі поради, які, втім, мо-
жуть знадобитися студентам будь-
якої спеціальності:
• мрії збуваються, але не завжди, і це 

може піти на користь — скажімо, 
мрієш працювати у потужній ком-
панії, а натомість засновуєш свою; 

• робота з першого-другого 
курсу негативно познача-
ється на навчанні, адже 
там ти ніколи не почуєш того, що 
на парах;

• починати працювати треба тоді, 
коли ти найбільше до цього гото-
вий, — здебільшого після 3 курсу;

• ринок глобалізовується і програ-
міст сьогодні — далеко не той, що 
був 5 років тому; 

• без знання англійської нема що 
робити у програмуванні;

• комунікувати і робити треба біль-
ше, ніж вас просять;

• необхідно навчитися нести відпо-
відальність за свої дії;

• завжди треба мати мету;
• розраховувати час, мати його і на 

відпочинок;
• студентські роки — як шведський 

стіл: треба необмежено пробува-
ти все і знайти те, з чим хочемо 
пов’язати свою кар’єру, те, що 
приноситиме нам задоволення.

Ірина МАРТИН
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програм відбувається за 
повної фінансової під-
тримки уряду Японії, тому 
конкурсний відбір є дуже 
жорсткий.

— Багато хто подається, 
але мало хто проходить. У 
середньому квота на про-
граму — десять студентів, 
але цьогоріч на „Стаже-
ра дослідника“ пройшло 
лише п’ятеро, бо решта 
мала дуже низькі бали. 
Щороку подається дедалі 
більше осіб, але проходить 
щораз менше — конкурен-

ція величезна. Подача до-
кументів нескладна, але 
у ході виникає багато ню-
ансів, тому вільно нам те-
лефонуйте,  — ми завжди 
готові допомогти, — роз-
повів пан Ярошик.

Захід був не лише 
корисний, а й цікавий 
— студенти дізналися 
більше про Японію та от-
римали відповіді на свої 
запитання. До слова, 
незважаючи на поважну 
посаду, Хошіно Юічі був 
люб’язним та відкритим 
до спілкування, жартував 
зі студентами. 

Докладну інформацію 
про стажування можна 
знайти на сайті Посоль-
ства Японії в Україні в 
розділі „Культура“, за те-
лефоном (044) 490-55-00 

або, написавши листа на 
адресу irina.stavinskaya@
kv.mofa.go.jp чи kyrylo.
yaroshyk@kv.mofa.go.jp.

Анастасія МОЗГОВА

НАШ УНІВЕРСИТЕТ ГУРТУЄ НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ
Від 11 до 14 вересня в стінах Львівської політехніки 
відбувалася XIII Міжнародна науково-технічна 
конференція „Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології“ (CSIT 2018), що зібрала 167 науковців з 
України та закордону.

Щорічно захід організовують 
Міністерство освіти і науки Украї-  
ни, Національна академія наук 
України, Національний універси-
тет „Львівська політехніка“, Хар-
ківський національний університет 
радіоелектроніки та Лодзький полі-
технічний університет, за підтримки 
Української секції ІЕЕЕ (найбільшої 
у світі професійної організації інже-

нерів та науковців, які працюють у 
галузях електроніки, електротех-
ніки, телекомунікацій, робототех-
ніки та комп’ютерних технологій). 
Від Львівської політехніки орга-
нізатором конференції є Інститут 
комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій. За словами завіду- 
вача кафедри систем штучного 
інтелекту Наталії Шаховської, над 

підготовкою заходу працювали всі 
підрозділи інституту.

Метою заходу є обговорення су-
часних тенденцій у галузях комп’ю-
терних наук, інформаційних техно-
логій, прикладної лінгвістики та в 
інших суміжних галузях. Серед осо-
бливостей цьогорічної конференції 
— воркшоп з інтелектуальної оброб-
ки даних. Важливо, що матеріали 
конференції планують опублікувати 
не лише у спеціальному збірнику, а 
й у німецькому науковому виданні 
„Springer“.

Окрім українців, учасниками 
CSIT 2018 стали науковці із понад 
двох десятків країн.

Анастасія МОЗГОВА

ВЧЕНА РАДА ПОВЕРНУЛАСЯ З КАНІКУЛ

11 вересня відбулося перше в цьому навчальному році 
засідання Вченої ради.

Пост-канікулярний період да-
ється взнаки: замість традицій-
ного обговорення трьох-чотирьох 
питань учасники зосередилися на 
одному — „Про виконання у 2018 
році плану прийому“. Із підсумками 
вступної кампанії всіх присутніх оз-
найомили відповідальний секретар 
приймальної комісії Михайло Гон-
чар та начальник науково-дослід-
ної частини Лілія Жук (докладніше 
читайте у ч. 23).

— Львівська політехніка зі своїми 
обов’язками щодо вступу впоралася. 
Фактично за всіма показниками ми 
ввійшли до п’ятірки лідерів в Укра-
їні, зокрема за кількістю поданих 
заяв, додаткових місць на бюджетну 
форму навчання та 200-бальників, 
що стали студентами Політехніки, — 
наголосив відповідальний секретар.

Засідання як завжди розпочалося 
із нагородження політехніків, зокре-
ма студентів-переможців конкурсів 

наукових робіт та їхніх керівників. 
Серед осіб, яким присуджено нау-
кові ступені, найбільше відзначили 
працівників Інституту хімії. Варто та-
кож зазначити, що тепер Львівська 
політехніка збагатилася на двох 
професорів — таке звання отримали 
Степан Мельник, професор кафедри 
технологій та органічних продуктів, 
й Мирослава Бублик, доцент кафед-
ри менеджменту і міжнародного 
підприємництва.

У категорії „різне“ традиційно 
обговорювали кандидатури на при-
своєння вчених звань, результати 
атестації докторантів за ІІ рік підго-
товки, питання про опублікування 
монографій.

Анастасія МОЗГОВА

ПОЛІТЕХНІКІВ ЗАПРОШУЮТЬ ДО ЯПОНІЇ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЧИ МІЖНАРОДНА 
ІНФОРМАЦІЯ?
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії. Цю спеціальність можна опанувати 
у 91-му ЗВО України. Нещодавно відкрила для себе, 
що у Львівській політехніці на ній навчаються у двох 
інститутах — ІГСН та ІМФН. Тож виникло зацікавлення 
дізнатися, чим відрізняється підготовка.

Донедавна в ІГСН готували 
студентів за спеціальністю „між-
народні відносини“, а в ІМФН — 
„міжнародна інформація“. А два 
роки тому, відповідно до Закону 
„Про вищу освіту“, міжнародні 
відносини, міжнародну інфор-
мацію та країнознавство уніфі-
кували в одну спеціальність — 
міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії. 
Однак залишилися спеціаліза-
ції (навчальні програми), одна з 
яких дає гуманітарне спрямуван-
ня, друга — математичне. Отож, 
вступникові слід зосереджувати-
ся не на спеціальності, а на освіт-
ній програмі. Про ці та інші осо-
бливості підготовки розповідають 
завідувачі кафедр, де навчаються 
міжнародники.

Василь Гулай, завідувач ка-
федри міжнародної інфор-

мації ІМФН:
— Перші два роки на бакалав-

раті наші студенти здобувають 
загальні компетенції соціаль-
но-гуманітарного спрямування, 
а з третього курсу — дисципліни 
спеціалізації чи вибіркові, у ме-
жах своїх індивідуальних планів. 
Основний акцент зосереджує-
мо на використанні інформацій-
но-комунікативних технологій, 
опрацюванні і представленні ін-
формації про зовнішню політику 
в її різноманітних проявах: соці-
альному, економічному, культур-
ному, правничому.

Для забезпечення комплекс- 
ної синтезованої підготовки по-
єднуємо викладання дисциплін 
із різних спеціальностей: полі-
тичних, економічних, юридич-
них, історичних, педагогічних, 
соціальних комунікацій. Це доз-
воляє оптимально опанувати різні 
складові програми. Наші студен-
ти поглиблено вивчають інозем-

ну мову, тому часто продовжують 
навчання в Польщі та Німеччині. 
Випускник використовує техно-
логії як інструмент для збору, 
опрацювання та представлення 
відповідної інформації. Однак 
лише засвоївши теорію міжна-
родних відносин, конфліктологію, 
соціальні комунікації, міжнародне 
право, він зможе ефективно керу-
вати цим інструментом. 

Акцентуємо на прикладному 
аналізі міжнародних відносин, 
соціальних комунікацій, регіонів. 
Викладаємо основи програму-
вання, дисципліни інформацій-
но-комунікативного профілю. 
Тому 25–30% наших випускників 
реалізовуються в ІТ-компаніях, 
починаючи свою кар’єру з тесту-
вальника програмного забезпе-
чення. 

Другий важливий аспект — 
це підготовка до праці в органах 
влади і місцевого самоврядуван-
ня, прес-службах, центрах зв’яз-
ків із громадськістю, де працю-
ють наші випускники.

І третій — туристична діяль-
ність. Скажімо, маємо випускни-
цю, яка заснувала свою турфірму.

Отож, у нас доволі привабливо 
навчатися, бо з гуманітарними й 
технічними знаннями можна ба-
гато де працювати. У магістратурі 
є нагода розвинути те, до чого на 
бакалавраті студент виявив най-
більше зацікавлення. Вважаю, що 
ми даємо більш прикладне спря-
мування спеціальності. 

Галина Луцишин, завідувач 
кафедри політології та між-

народних відносин: 
— Наші студенти вивчають по-

літологію, країнознавство, осно-
ви наукових досліджень, а також 
дисципліни професійної підго-
товки: теорію міжнародних від-
носин, зовнішню політику Украї-

ни, дипломатичну та консульську 
службу, дипломатичний протокол 
та етикет, міжнародні організації 
тощо. Освітня програма спрямо-
вана на всебічне вивчення між-
народних відносин як академічної 
дисципліни і політичної практики. 
Значну увагу зосереджуємо на 
вивченні іноземної мови. Тому 
зростає кількість студентів, які 
іноземною захищають свої ква-
ліфікаційні роботи. Щороку вони 
беруть участь у програмах між-
народної мобільності в універ-
ситетах Польщі та Німеччини, а 
викладачі там стажуються.

До співпраці залучаємо лекто-
рів із закордонних університетів, 
представників посольств, кон-
сульств, міжнародних організа-
цій, політологічних центрів. При 
кафедрі діє науково-аналітичний 
центр політичних досліджень 
„Вектор“, де студенти беруть 
участь у конференціях, круглих 
столах, зустрічах. Практику про-
ходять в Облдержадміністрації, 
комітеті з питань Євроінтеграції 
ВРУ, консульствах різних країн, 
міжнародних фондах. 

Загалом студенти проявляють 
активність у додаткових програ-
мах, які ми їм пропонуємо, охо-
че відвідують лекції закордонних 
професорів. Ми випускаємо фа-
хівців-аналітиків з доброю гу-
манітарною основою, які вміють 
мислити, аналізувати, прогнозу-
вати.

Наші випускники стають фа-
хівцями з міжнародних відносин 
у відомствах міжнародної спів- 
праці, державних органах влади, 
консульствах, представництвах 
міжнародних організацій, ком-
паніях з іноземним капіталом. 
Можуть обіймати посади аташе, 
віце-консула, дипломатичного 
агента, референта, а також пе-
рекладача. Щоб зрозуміти, куди 
подати документи на спеціаль-
ність „міжнародні відносини, су-
спільні комунікації та регіональні 
студії“ — до ІМФН чи до ІГСН — 
вступникові треба звернути увагу 
як на спеціалізацію, так і на назву 
інституту. 

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

СТУДЕНТИ-АРХІТЕКТОРИ ПРОЕКТУЮТЬ НОВІ 
ПОСЕЛЕННЯ… В АФРИЦІ
Спудеї нині непосидючі, вони хочуть 
отримати на лекціях якнайбільше корисної 
інформації, активно користуються 
соціальними мережами, інтернетом. Як 
втримати їхню увагу на лекціях, із користю 
долучити до навчального процесу? Про 
це говоримо із завідувачем кафедри 
містобудування ІАРХ професором Галиною 
Петришин, колишніми випускниками 
кафедри, а нині асистентами Наталею 
Данилко та Романом Любицьким. 

— Добре, що студенти нарешті 
зрозуміли просту істину: здобуті 
в інституті знання дуже прида-
дуться в житті, — говорить Галина 
Петрівна. — Водночас і ми маємо 
дбати про підвищення свого про-
фесійного рівня, бути готовими 
до будь-яких змін у навчальному 
процесі. Маємо також повсякчас 
пам’ятати, що згодом вони оби-
ратимуть своїми керівниками тих 
викладачів, із якими їм комфортно 
працювати. Тепер щороку редагу-
ємо програми, робимо навчання 
інтенсивнішим. Якщо, скажімо, 
раніше на лекції викладали кон-
кретну тему, то тепер достатньо 
говорити ключовими словами, за 
якими на смартфонах студенти 
знайдуть відповідну лекцію. Крім 
цього, мені не треба малювати, 
як виглядає той чи той музей, 
який вони мають запроектува-
ти, бо його легко можна знайти 
в інтернеті (в освіті просуваємо-
ся семимильними кроками). Щоб 
втримати увагу студентів, даємо 
їм короткі конкретні завдання, 
які ніколи не повторюємо (раніше 
завдання було одне на семестр), 
бо їх можуть знайти в інтернеті й 
банально „списати“. Їздимо з ними 
в регіони, спільно пробуємо „вилі-
кувати“ міста від якихось застій-
них проблем: проектуємо сквери, 
активізацію простору, пропонуємо 
створювати музеї, робити певні 
перепланування. Часом до нас 
дослухаються, часом ні (ми як той 
дорадчий орган). Заохочуємо сту-
дентів брати участь у конкурсах. І 
не обов’язково у Львові, якщо по-
дібну тематику пропонують інші 
міста. Так, за проектом наших 

студентів проходить реновація 
центральної площі Хмельницько-
го. Їхні проекти втілюють і в інших 
містах Звичайно, це магістри, які 
вже є профі. Заохочуємо їх і до 
міжнародних конкурсів (якщо не 
треба платити членських внесків). 
У навчальний процес вводимо чи-
мало інноваційних ідей. Серед них 
— проектування нових поселень… 
в Африці. У програмі ж не вказу-
ємо, де воно має бути, а Google 
дозволяє обстежити будь-яку те-
риторію, то чому воно не може 
„вирости“ десь у Сенегалі на бе-
резі океану? Нині наша спеціаль-
ність, що має назву „Архітектура 
і містобудування“ об’єднала дві 
колишні спеціальності. А загалом 
студенти мають пам’ятати, що міс-  
тобудування — це контекст, без 
якого не можна проектувати. Його 
просто треба знати.

Чимало кафедр університету 
намагаються укладати договори 
із закордонними вишами про от-
римання подвійних дипломів. На 
думку Галини Петришин, для їхніх 
випускників і так відкрито кордон, 
бо „наші дипломи визнають у сві-
ті, достатньо лише скласти іспит 
із будівельних норм цієї країни й 
знати мову“. А ось екскурсії, спіль-
ні проекти, воркшопи із закордон-
ними університетами тут практи-
кують часто. 

Кожен викладач кафедри теж 
прагне щось змінити у „своєму“ 
предметі. Так, Наталя Данилко 
удосконалила профільний предмет 
із містобудування „Територіальне 
житлове утворення“, перетворив-
ши його на модель навчання, що 
відповідає воркшопам. Тепер сту-

денти щомісяця завершують робо-
ту над певним блоком завдань, які 
далі вже опрацьовувати не можна. 
Навчає архітекторів працювати в 
команді. Як зізнається асистентка, 
„таку модель запозичили з міжна-
родних воркшопів, які проводимо 
спільно з Віденським університе-
том вже багато років“. 

Успішно втілює свої пропозиції 
й Роман Любицький:

— Торік обновили робочу про-
граму з комплексного досліджен-
ня архітектурного містобудівного 
об’єкта, тож нині студенти вчаться 
працювати з геоінформаційними 
системами. Це значно полегшує 
процес проектування. До речі, 
ЛОДА пропонує всі генплани, роз-
роблені в області, викладати у від-
повідних координатах в інтернеті. 

Ще один штрих, що об’єднує 
викладачів і студентів — соці-
альні мережі. Через офіційну ка-
федральну сторінку вони стають 
друзями, постійно підкидають 
якісь цікавинки, оголошення, кон-
сультують, відповідають на різні 
запитання, що надходять навіть 
уночі. На думку Галини Петришин 
„завдяки соціальним мережам ла-
маються бар’єри між викладачем 
і студентом“. 

На кафедрі містобудування, як 
і, зрештою, на інших архітектурних 
кафедрах, мріють про краще тех-
нічне забезпечення, сучасні умо-
ви для навчання і проектування, 
доступний рекреаційний простір: 
щоб бібліотека працювала цілодо-
бово й студенти мали багато свого 
простору. 

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО ЙДЕ НА 
КНИЖКОВИЙ ФОРУМ

Знаному всім книжковому фестивалю Book forum 
(дотепер — Форум видавців) цьогоріч 25, як і 
видавництву Львівської політехніки. Так-так, вони 
— ровесники, а отже, ювіляри. Як видавництво 
підготувалося до форуму? Що представлятиме цього 
разу? Про це розповідає спеціаліст відділу маркетингу 
і розповсюдження Анна Пшик.

Цього року до форуму 
ми видали більше 

нових книжок, ніж то-
рік. 

На конкурс „Най-
краща книга фору-
му“ запропонували 
такі:

„Словник еко-
номічної афори-
стики“ за ред. 
А. Загороднього;

„Сучасна укра-
їнська мова“ Окса-
ни Микитюк;

„Українські корені 
засновника світово-
го авангарду: поезія, 
малярство, театр, 
спорт“ авторства Д. Бурлюка;

„Структура і динаміка геофі-
зичних полів у Західній Антарк-
тиці“. Це монографія колективу 
авторів-геодезистів за редакцією 
К. Третяка. Вона цінна тим, що у 
ній описано досвід дослідників, 
які перебували в Антарктиці;

„Архітектура світла в україн-
ській церкві“. Автори — М. Яців і 
Ю. Криворучко. Ця книжка нещо-
давно стала призером конкурсу 
на виставці-форумі „Українська 
книга на Одещині“.

У рамках форуму видав-
ництво провадитиме три 

заходи. 
Сьогодні об 11 год. у Музеї 

етнографії та художнього 
промислу Мирослав Яців 
презентуватиме „Архі-
тектуру світла в укра-

їнській цер-
кві“. А вже 
завтра у той 
самий час  
Ірина Фаріон  
матиме на  
нашому 204-му 
 стенді ав-
тограф-се-
сію другого 

доповненого 
видання „Суспільний статус ста-
роукраїнської (руської) у XIV–XVII 
століттях: мовна свідомість, мов-
на дійсність, мовна перспектива“. 
А на третьому заході викладачка 
Інституту права та психології Га-
лина Закалик представлятиме три 
книжки: „Психологічна та кри-
міналістична сексологія“, ,„Па-
топсихологія“ і „Соціальна психо-
логія“ . Це відбудеться 21 вересня 
о 16 год. у „Дзизі“. 

Що ще буде представлено? 
Багато різних посібників 

та підручників із права, зокрема 
кримінального. Також пропону-
ватимемо підручники з логістики, 
які тепер у попиті. Будуть книжки 
й на економічну тематику, якими 
останнім часом цікавляться най-
менше. Водночас бракує видань 
із математики. Маємо переклад 
„Механіки“ С. Банаха, а також 
„Диференціальні та інтегральні 
числа“ (автор — Г. Понеділок), 
однак вона більше для науковців, 
а не для студентів. Маємо кілька 

посібників із хімії. Поза конкурсом 
і геодезичні видання. Не менший 
попит і на „Археологію України“ 
С. Терського. Її ми презентували 
на торішньому форумі. Це єдина 
книжка, де досліджено археоло-
гію Західної України. 

Варті уваги книжки, які ми ви-
дали давніше: І. Фаріон „Мовний 
портрет Івана Пулюя“, а також 
О. Стасюк, В. Мельник „Твори 
мистецтва зі штучного каме-
ню: матеріали, технології, осно-
ви реставрації“, Є. Проскуряков 
„Творчість Є. Лисика у часі, про-
сторі, сценографії та архітекту-
рі“, З. Куньч „Риторика“, З. Пар-
тико „Основи редагування“. Тим, 
хто хоче вивчити польську мову, 
раджу посібник, який видав ко-
лектив лінгвістичного освітнього 
центру ІАПО за редакцією М. За-
харчук. Для зацікавлених — но-
винка „Вступ до літературознав-
ства“ авторства О. Галич. У вели-
кому попиті також підручники та 
посібники з підготовки до ЗНО. 

Видаємо і двомовні підручни-
ки та посібники. 

Українською та англійською 
мовами. Їх здебільшого купують 
іноземці, які у нас навчаються. 

Де на форумі знайти книжки 
видавництва Львівської по-

літехніки? 
Для цього достатньо розшука-

ти 204-й стенд (уже традиційний 
для видавництва) та 27-й і 28-й 
намети. У них продаватимуть гу-
манітарну й технічну літературу.

Ірина МАРТИН| С
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ПРОСВІТА

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ В МІЖВОЄННОМУ 
КРАКОВІ

В яких умовах жив тоді і вчив-
ся студент Гірнично-гутної акаде-
мії у Кракові описує „Хроніка Г-Г 
академії“, видана до 40-го ювілею 
цієї школи. Незавидні були житлові 
умови. Замешкати приватно на т.зв. 
станціях могли виключно одиниці, а 
для загалу студентської братії Ака-
демія утримувала дві бурси. Обста-
новка цих бурс (одна в монастирі, 
друга в колишній лікарні на Ваве-
лі) була дуже примітивна: повер-
хові ліжка, стіл, крісла, під стелею 
ледь блимала електрична лампоч-
ка. Місць було для неповної сотні 
квартирантів

Навчання в Гірничо-гутній ака-
демії коштувало немало. У навчаль-
ному 1922‒1923 році воно виноси-
ло 87 польських марок. На підставі 
„свідоцтва убожества“ і опінії орга-
нізації „Братня помоц“ студент міг 
отримати стипендію, але не було 
випадку, щоб користав з неї укра-
їнець. Незаможних (а їх серед нас 
більшість) рятувала студентська 
кухня, куди постачали харчі амери-
канські філантропійні організації. 
Але й тут обід коштував 11 марок, 
а це не кожому було по кишені, тож 
хлопці обмежувались вечерею за 5 
марок, а ще могли отримати кіло-
грам хліба на тиждень. 1925 року 
створено „Фундацію хворих сту-
дентів Г-Г академії“. Від неї за день 
хвороби студент отримував 4 зло-
тих і міг користати з послуг лікарні 
та аптек.

Здобуття праці в самому Крако-
ві було майже неможливим, треба 
було хапатися за всілякий принагід-
ний заробіток. Корепетиції — занят-
тя омріяне, але й ношення вугілля, 
тріпання килимів, поміч подорожнім 
на двірцях біля багажу, виконан-
ня підрядних робіт на будівельних 
майданчиках чи в транспорті ці-
нувалося не менше. Декілька сту-
дентів-гірників працювало в нічні 
зміни в копальні м. Кшешовіце під 
Краковом, а вдень відвідували лек-
ції в Академії.

Постійне недоїдання та брак те-
плої одежі доводив до туберкульозу, 
який в ті часи був хворобою невилі-
ковною, та до раку шлунку. Трапля-

лися й трагічні в наслідках психічні 
злами, коли здібні, але доведені до 
відчаю студенти, накладали на себе 
руки.

До статутних завдань УТТ у 
Львові належала опіка й допомога 
українським технікам, але діяльність 
товариства обмежувалася територі-
єю Галичини. Щойно на загальних 
зборах у грудні 1930 року було ви-
несено постанову про поширення 
діяльності на всю Польщу і відповід-
но змінено статут. Тоді й наплинули 
до Кракова перші студенти з Волині 
та Холмщини.

У цей скрутний для нашої моло-
ді час на українському небосхилі у 
Кракові з’явилася надійна зірка в 
особі пані Емілії Росс, яка діяла за 
уповноваженням канадського від-
ділення організації YМСА (читай 
Імка), тобто Yоung Меn’s Christian 
Аssociation. Ця організація поклика-
на надавати допомогу інтернованій, 
військовополоненій та демобілізо-
ваній молоді у вигляді безоплатних 
обідів, навчання на ремісничих кур-
сах. Між тими, хто послідовно відві-
дував її світлицю, пані Росс розділя-
ла додаткові грошові субсидії. Це не 
були великі суми, але для хронічно 
бідуючої української молоді контакт 
з YМСА став тоді просто незаміни-
мий. Під час однієї із своїх поїздок 
додому пані Росс зуміла здобути 
прихильність канадської української 
діаспори і з Канади почали надхо-
дити субвенції на окремі прізвища, 
вказані нею. У Кракові організував-
ся допомоговий фонд, куратором 
якого став професор Фещенко-Чо-

півський. З Канади надійшло ще 
кілька чеків, після чого ця акція, на 
жаль, припинилася.

Від 1921 р. у Варшаві діяв Укра-
їнський центральний комітет, за-
снований при центрі еміґраційного 
уряду УНР для всебічної опіки над 
еміґрантами з України. Фінанси для 
розгорнення цієї опіки базувались 
на „національному податку“, що 
його повинні були сплачувати всі 
українці-еміґранти, які вже всти-
гли зачепитися за постійну працю. 
Краківським українцям-еміґрантам 
вдалося отримати згоду на затри-
мання своєї частини податку для 
допомоги місцевим потребуючим. 
Фонд мав назву „імені Симона Пет-
люри“, до того ж перші виплати 
з нього адресувалися студентам 
на засадах зворотних стипендій. 
Куратором Стипендійного фонду 
залишався професор Фещенко-Чо-
півський, а його відпоручниками — 
інженери Микола Дубовицький та 
Євген Перхорович.

Культурно-освітнє і товарись-
ке життя українських студентів у 
Кракові зосереджувалося біля міс-
цевого відділення „Просвіти“. Але 
мали студенти і свою організацію, 
яка оформилася спершу в Яґел-
лонському університеті під назвою 
Українська студентська громада. 
Починаючи від 1927 р., членами 
Громади стали також і студенти 
Г-Г академії, які зорґанізувалися як 
Технічна секція. Крім урочистостей 
загальноукраїнського значення, як 
відзначення Незалежності, пам’я-
ті героїв Крут і Базару, спільного 
Свят-Вечора, члени Технічної секції 
Громади влаштовували ще й власне 
щорічне свято в день святої Варва-
ри, опікунки гірників, що його вони 
назвали Днем української техніки. 
Приходили на це свято і товариші 
з інших факультетів та старші коле-
ги, були доповіді і забава з танцями. 
Від 1932 р. День української техніки 
перенесено до Варшави, де в там-
тешній Політехніці навчалося вже 
більше українців, ніж у Кракові.

Ірина ЧОПІВСЬКА-БОГУН.
Катовіце — Краків,

жовтень 1992
(Далі буде)Початок у числі 25
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ПРОСВІТА

РЕДАКЦІЯ ВІДКРИВАЄ СВОЇ АРХІВИ 

1994 року, коли Політехніка святкувала свій ювілей, 
на запрошення керівництва університету прибула 
досить велика делегація наших колишніх студентів 
зі Сполучених Штатів Америки. Колись через 
переслідування радянським режимом вони були 
змушені покинути рідні терени і влаштовувати свою 
долю на чужій землі. 

Нелегко було еміґрантам із 
України знайти працю у промислово 
розвинутій країні з високими вимо-
гами до професійної майстерності. 
Розкидані по різних містах і штатах 
великого континенту, вони зуміли 

знайти одне одного, згуртуватися і 
1948 року об’єдналися у Товариство 
українських інженерів Америки, яке 
налічувало близько 900 членів. Зав-
дяки взаємній підтримці, природнім 
здібностям, знанням, отриманим у 

Львівській політехніці, і працьовито-
сті, що притаманні українцям, вони 
не тільки вижили, але й знайшли за-
стосування своїх умінь, стали пер-
шокласними фахівцями і здобули 
визнання. 

Маючи все необхідне для ща-
сливого життя за океаном, вони не 
забували про рідну землю, свою 
національну приналежність й аль-
ма-матер, і коли Україна здобула 
незалежність, налагодили контак-
ти з Політехнікою і промисловими 
підприємствами, запропонували до 
впровадження свої напрацювання і 
проекти, надавали матеріальну до-
помогу і моральну підтримку.

Тоді, у дні святкування ювілею, 
редакція нашого тижневика вла-
штувала зустріч із членами ТУІА за 
круглим столом, на якій вони розпо-
віли про свою діяльність в Америці, 
поділилися спогадами про навчання 
у Львівській політехніці. З того часу 
ми стали друзями, деякі з них потім 
ще не раз навідувалися до Львова і 
обов’язково приходили в редакцію, 
передплачували „Львівський полі-
технік“ (так тоді називалася наша 
газета). 

Більше про Товариство і його 
членів ми розповімо в найближчих 
числах тижневика, а також опублі-
куємо їхні спогади. Сподіваємося, 
що вони зацікавлять молоде поко-
ління політехніків.

Ярослава ВЕЛИЧКО 

SS Члени ТУІА в гостях у редакції, 1994 р.

НАШ КАЛЕНДАР
21 вересня — День миру.
23 вересня — День машинобудівника.

Пам’ятні дати
20.09.1891 — народився Павло Фили-
пович, український письменник-нео-
класик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтлич-
ний, український поет i правозахисник.
21.09.1648 — козацькі полки здобули 
фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщин-
ський, український композитор, поет 
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць, 
український дириґент і композитор.
22.09.1791 — народився Майкл Фарадей, 
відомий англійський фізик і хімік.

22.09.1835 — народився Олександр По-
тебня, український мовознавець, літе-
ратурознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко, 
український живописець і педагог.
22.09.1933 — відкрилася виставка про-
ектів пам’ятників Тарасові Шевченку в 
Харкові й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ Богдана 
Хмельницького над поляками під Пи-
лявцями.
23.09.1870 — помер Проспер Меріме, 
французький письменник, автор новел 
„Таманґо“, „Кармен“.
23.09.1872 — народилася Соломія Кру-
шельницька, геніальна українська спі-
вачка.
23.09.1919 — спільне засідання Дирек-
торії та урядів УНР і ЗУНР, на якому ух-
валено почати воєнні дії проти армії 
Денікіна.

24.09.1801 — народився Михайло 
Остроградський, відомий український 
математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчин-
ський, талановитий поет-пiсняр i про-
заїк, вояк УГА.
25.09.1992 — введено в дію канал 
„Рейн-Майн-Дунай“, який проліг через 
територію тринадцяти держав і зв’язав 
Чорне та Північне моря.
26.09.1767 — народився Артемiй Ве-
дель, український композитор, співак 
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скля-
ренко, український письменник, автор 
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб, 
українська письменниця.
26.09.1989 — завершився перший фес-
тиваль української пісні та популярної 
музики „Червона рута“.
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СУСПІЛЬСТВО

Вацлав Гавел — останній Президент Чехословаччини та перший Президент Чеської 
Республіки, який здійснив важливий внесок у розбудову демократії й боротьбу за 
права і свободу людини не лише у своїй державі, а й у країнах посткомуністичної 
Європи. Він належав до тих політиків, які підтримували Україну.

ЧЕСЬКИЙ ОНУК ФРАНКА
— Перечитуючи тексти Вацлава Гавела у мене складається враження, 

що він пише не про тоталітарне чи пост-тоталітарне суспільство Чехо-
словаччини, а про сучасну Україну. Його ідеї є не лише універсальними, 
а й вкрай актуальними для нас, тому ми можемо багато чого почерпнути 
в Гавела, — Радко Мокрик, культуролог, історик, докторант Карлового 
університету у Празі.

Дякуємо  
Радкові Мокрику та Дому Франка  

за цікаву лекцію
Анастасія МОЗГОВА

Це цікаво
 ѧ Вацлав Гавел — драматург, який 

прийшов у політику із дивними для 
неї, романтичними гаслами: „Жити 
у правді“, „Правда і любов повинні 
перемогти брехню і ненависть“.

 ѧ Ще підлітком він створює лі-
тературну групу під назвою „36“, 
де займає позицію модератора, і 
яку зберігатиме впродовж всього 
життя: завдяки цьому, будучи пре-
зидентом, він умітиме досягнути 
порозуміння між людьми, які апрі-
орі до цього не налаштовані.

 ѧ 1989 рік — знаковий для Гавела: 
січень — затримання за антикому-
ністичну діяльність, лютий — за-
судження до 9 місяців ув’язнення, 
травень — звільнення, грудень — 
президентство.

 ѧ „Жити в правді“ — життєве 
кредо Вацлава Гавела, тому перше 
звернення до народу в ролі пре-
зидента, яке заразом було й ново-
річним привітанням, він розпочав 
зі слів: „Наша країна не процвітає“.

 ѧ Він не лише зламав тоталітарну 
систему, а й увів у політику поняття 
„практикована моральність“, довів-
ши, що це справді працює.

 ѧ За Гавелом основою всього є 
відповідальність: компостувати 
квиток потрібно не тому, що може 
зловити контролер, а тому, що го-
ловне — жити за сумлінням, бо 
навіть найменші вчинки творять 
загальносвітову картину буття.

 ѧ Парадоксально, але незважаю-
чи на світогляд і життєві принципи, 
що цілком відповідають концепції 
християнства та релігійні мотиви у 
творчості, Вацлав Гавел був дуже 
скептичним до релігій і не вірив у 
Бога.

Гавел і Україна
 ѧ „Країна цілко-

вито європей-
ська не тільки 
географічно, а 
й усією своєю 
віковою істо-
рією і шкалою 
ц інностей … 
типом полі-
тичної культу-
ри… волею до 
внутрішньополі-
тичного діалогу і 
своїми намаганнями 
розвивати громадянське 
суспільство“, — так Вацлав Га-
вел висловився про Україну у часі 
державного візиту від 30 червня 
до 2 липня 1997 року, чим наго-
лосив на приналежності держави 
до Європи. 

 ѧ За словами українського фран-
кознавця Богдана Тихолоза, ідеї 
Гавела влучно перегукуються з 
ідеями та принципами, що спові-
дував Іван Франко: 

— „Правду говори благовре-
менно і безвременно“ — улю-
блена Франкова цитата з писан-
ня Апостола Павла, а „Не мовчи, 
коли, гордо пишаючись, велеглас-
но брехня гомонить…“ — рядок із 
його вірша. Поєднання літератур-
ної діяльності й політики, публі-
цистики, діалогічність, полеміка, 
автократичність, автополеміка — 
риси схожості між чехом та укра-
їнцем. Іван Франко знався доволі 
близько із Томашем Масариком, 
тому якщо у духовому сенсі Гаве-
ла називають „онуком“ останньо-
го, то й Франка можна вважати 
його „дідом“.

З уст 
Вацлава Гавела

 ѧ Ми повинні жити так, ніби жити-
мемо тут завжди.

 ѧ Найбільша проблема демокра-
тії в тому, що в ній повинні брати 
участь всі.

 ѧ Вибори — можливість відчути 
власну важливість.

 ѧ Коли я став політиком, я 
перестав довіряти само-

му собі.
 ѧУсі тоталітарні сис-

теми намагаються 
прикритися прин-
ципом законності.

 ѧ Надія — це 
не переконання, 
що щось завер-
шиться добре, але 

впевненість, що це 
має сенс, незалеж-

но від того, як воно 
завершиться.

„В усьому винен 
Гавел“

Свого першого президента чехи 
не дуже люблять — вважають, що 
він спричинився до розпаду Чехо-
словаччини. Цікаво, що сам Гавел 
важко переживав розпад держа-
ви, але звинувачувати його в усіх 
гріхах — щонайменше, смішно, 
оскільки саме під його керівниц-
твом відбулася масштабна тран-
сформація: цілком „забите“ тота-
літарне суспільство перетворило-
ся на процвітаюче демократичне. 
Щобільше, демократія у Чеській 
Республіці функціонує досі, незва-
жаючи на комуністів у правлячій 
коаліції, прем’єр-міністра, про-
тивника європейського напряму, 
та президента, відомого своїми 
лівими та проросійськими погля-
дами. Це означає, що система, яку 
запустив Гавел, працює.
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СУСПІЛЬСТВО

ВАСИЛЬ ВОЗНЯК ІЗ „НЕБО НАД ГОЛОВАМИ“ 
ДОВОДИТЬ: ЗМІНИ — МОЖЛИВІ
Ми нині багато говоримо про потребу змін у суспільстві. 
Та є теми, про які воліємо не знати, судження про них 
вибудовуємо зі суджень інших, розбавляючи власними 
стереотипами. Про документальну стрічку „Небо над 
головами“ (історія хлопця Богдана, який відбував 
покарання у Прилуцькій колонії) молодого режисера 
Василя Возняка ви вже мали нагоду прочитати на 
наших сторінках. Сьогодні пропонуємо трохи думок 
самого автора фільму. 

Тема дитячих колоній, за яку Ви 
взялися, — непроста. Та й точ-

но по-різному сприйнята глядача-
ми. Що Вас до цього спонукнуло?

— Понад сім років тому я вперше 
з волонтерським вертепом побував 
у Прилуцькій дитячій колонії. Ска-
зати, що хвилювався — не сказати 
нічого. В мене навіть був певний ос-
трах. Та коли побачив цих хлопців, 
то був дуже розчулений. Звичайно, 
я не применшую їхньої провини й 
не заперечую, що вони мають від-
повідати перед законом за вчинене. 
Та я зрозумів, що вони — особливо 
спраглі спілкування, шукають при-
клади для наслідування й мають, що 
розповісти. 

Ваш фільм можна побачити 
лише на показах, із якими 

мандруєте Україною. Чи не пла-
нуєте „залити“ його в інтернет?

— Ми свідомо не виставляє-
мо його в інтернет. Тема досить 
складна, потребує обговорень, тож 
не хочемо його знецінити. Для нас 
важливо бачити емоції глядачів і 
щоб відбувалася комунікація. Від 16 
вересня маємо тур Україною, який 
розпочнеться зі Львова, де пред-
ставимо стрічку на Всеукраїнсько-
му молодіжному християнському 
фестивалі „Вітер На-Дії“, а потім у 
двох університетах, далі нас чекає 
Дрогобич, Тернопіль, Івано-Фран-
ківськ та Київ. Досі були лише кілька 
публічних показів — у Львові та в Киє-
ві. Вражало якраз те, що приходить 
багато людей і, якщо сам фільм три-
ває лише 18 хвилин, то його обгово-
рення — щонайменше півтори годи-
ни. Глядачі багато запитують, люди 
хочуть знати про цю тему більше. У 
представленнях завжди бере участь 
Богдан — хлопець, історія якого ста-
ла основою фільму, та голова Пені-

тенціарного душпастирства УГКЦ 
Костянтин Пантелей. Це дає мож-
ливість заглиблюватися в розумін-
ня проблеми дитячої злочинності та 
питання шансу для зміни життя.

Чи часто спілкуєтеся з тими 
дітьми? І в чому вбачаєте най-

більшу проблему?
— Я періодично їжджу до При-

луцької колонії. А загалом, від 2011 
року, коли я вперше там побував і 
до сьогодні я відвідав усі виховні 
заклади для неповнолітніх в Україні, 
враховуючи колонію для неповноліт-
ніх дівчат у Мелітополі. Та найчасті-
ше все ж спілкуюся із вихованцями 
Прилуцької колонії. Маю понад те-
рабайт відео-репортажів та інтерв’ю 
з ними. Ці історії справді вражають. 
Ось, до прикладу, є там один хлоп-
чина, який надзвичайно багато чи-
тає. Я вже й сам не раз привозив 
йому книги. Стараюся акцентувати 
на тих творах, які сприяли моєму 
формуванню. Це зокрема христи-
янська література, психологічна, яка 
допоможе їм краще зрозуміти свої 
покликання. Пригадую, яке вражен-
ня на мене справила книжка Джона 
Елдреджа „Дике серце“. Автор наго-
лошує, що кожен хлопчик народжу-
ється на світ із кількома запитання-
ми — „чи я здатен?“, „чи я зможу?“. 
Відповідь на них може дати лише 
батько. І добре, якщо він підтримує, 
а не нагнітає: „ти нездара“, „тобі це 
не вдасться!“. Тоді невпевненість 
зростає і хлопчик починає шукати 
способи самоствердження, а не 
завжди це веде доброю дорогою. 
Спілкуючись із цими хлопцями, я 
не раз переконувався, яка величез-
на роль родини, а особливо батька. 
Зазвичай саме це є визначальним 
у тих проблемах, у які вони потра-
пляють.

Чи було складно ввійти в дові-
ру і розговорити хлопців на 

камеру?
— Довіра — це завжди час. Пер-

ші рази, коли ми приїжджали, то не 
було надто багато спілкування. Ці 
діти особливо гостро відчувають, 
хто фальшує, а хто насправді го-
товий їх чути. Маючи можливість 
бачити, як працюють вихователі в 
Прилуцькій колонії, можу сказати, 
що ці люди сприяють ресоціалізації 
ув’язнених. Звичайно, я не знаю їх 
усіх, але з деким за цей час навіть 
потоваришував. Наприклад, Оль-
га Муляр (стала героїнею стрічки) 
навчає хлопців малювати, виши-
вати й ліпити, спілкується з ними 
й після того, як виходять на волю: 
часто телефонують, радяться з 
нею, цікавляться, чим живуть їхні 
товариші. Я бачу, скільки зусиль і 
любові Ольга докладає, щоб ці діти 
віднайшли нові сенси в житті. Це 
найцінніше, що може подарувати 
людина в цій ситуації. Зрештою, 
переконався, що й сам ставав по-
штовхом до змін. Звичайно, щоб 
побачити результат — потрібен 
час.

Як вважаєте, що могло б змі-
нити цю ситуацію?

— Потрібен центр реабілітації 
для підлітків. Знаю, що є такі за-
клади в протестантів. Щоправда, 
виходячи з колонії, вони туди не 
йдуть, бо не мають там знайомих. 
Тому так важливо, щоб був актив-
ний волонтерський рух. Цю молодь 
ще реально врятувати. Їм потрібно 
показати, що можуть зреалізувати-
ся в доброму руслі, бути успішни-
ми. Я хотів би створити саме такий 
центр.

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН
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„ВІТЕР НА-ДІЇ“ — ФЕСТИВАЛЬ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄ 
МОЛОДЬ
Ще до початку заходу цей Фестиваль називали 
найграндіознішою молодіжною подією цієї 
осені у Львові. Всеукраїнський молодіжний 
християнський фестиваль „Вітер На-Дії“ зібрав 
понад п’ять тисяч молоді з усієї України.

Цьогорічний „Вітер На-Дії“ — вже 
третій. Він був особливий тим, що 
команда Патріаршої комісії у спра-
вах молоді УГКЦ, яка працювала над 
творенням цього заходу, акцентува-
ла на тому, що цей фестиваль має 
показати нову Церкву — живу, моло-
ду й таку, куди приходять, щоб діз-
натися щось нове. Цьогорічне гасло 
„Вітру На-Дії“ — „Фестиваль, який 
змінює“. Найперше йшлося про зміну 
сприйняття та розуміння, позбавля-
ючись стереотипів та упереджень.

Упродовж дня відбувалося безліч 
цікавих заходів, серед яких, більш як 
десять дискусій із понад півсотні спі-
керів. Теми обговорень — дуже різні: 
родина, стартапи, розвиток країни, 
віра, блогерство, мандри та ще бага-
то інших. Про те, що теми актуальні, 
а спікери — цікаві для молоді, свід-
чила величезна кількість слухачів: 
голку не протиснеш. 

Загалом на фестивалі „Вітер 
На-Дії“ було п’ять майданчиків: ін-
телектуальний, духовний, мистець-
кий, спортивний, дитячий. На кож-
ному із них відбувалося паралельно 
по декілька заходів. Окрім усього, 
впродовж дня на сцені виступали 
молодіжні християнські гурти — 

SofiBand-2018, „МетаНоя“ 
та театри „САД“ Центру 
студентського капелан-
ства ЛА УГКЦ і Моло-
діжний театр на ходулях 
GLORIA із Дрогобича.

Захід розпочався із лі-
тургії, яку відслужило по-
над сорок священиків УГКЦ із цілої 
України. Особливістю цього Богослу-
жіння було те, що паралельно відбу-
вався переклад мовою жестів для 
людей із вадами слуху. До того ж у 
межах Фестивалю організовано акції 
на підтримку саме таких львів’ян.

Ще однією цікавинкою „Вітру На-
Дії“ була перша презентація світово-
го бестселера Клайва Льюїса „Про-
сто християнство“, яка нещодавно 
вийшла українським перекладом у 
видавництві „Свічадо“.

Не забули на Фестивалі й про тих, 
завдяки кому є можливість радіти 
новому дню та новим можливостям, 
— воїнів, які вже понад чотири роки 
боронять нашу країну в російсько- 
українській війні. Про це говори-
ли під час свого виступу і фронт-
мен гурту „БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сер-
гій Танчинець, присвятивши пісню 
українським героям, та військовий 

капелан, який впродовж років війни 
перебуває з вояками на передовій, і 
отець Андрій Зелінський та інші.

— Майже місяць тому, під час 
моєї праці на передовій, у якийсь 
момент я опинився на місці, де кулі 
закінчували траєкторію свого польо-
ту. Лежачи, тісно притулившись до 
землі, я бачив, як вони пролітали над 
самісінькою моєю головою і падали 
зовсім поряд. Коли після обстрі-
лу я знову піднявся на ноги, перше 
усвідомлення, яке в мене з’явилося: 
„Це — мій ранок, перший день но-
вого тижня. Господь дарує мені нову 
можливість. І я не збираюся її про-
гайнувати. Дорогий брате, дорога 
сестро, сьогодні — наш із вами ра-
нок, наша нова можливість створи-
ти новий світ. Можливість, куплена 
дорогою ціною — кров’ю та потом 
наших братів і сестер. У час, коли 
ми з вами тут мріємо про майбутнє, 
хтось захищає його ціною власного 
життя. Їхній подвиг — простір нашо-
го воскресіння, джерело нашої на-
дії. У час, коли дорослі та досвідчені 
б’ються за владу, українська молодь 
має виграти бій за Україну. Почина-
ючи із найглибших закутків власно-
го серця та власної свідомості, де 
можна вибороти українця нової яко-
сті, особистість цілісну та ціннісну, 
здатну на велике, спраглу перемоги, 
— наголосив отець Андрій.

Завершився Фестиваль великим 
концертом, за участі і християнських 
гуртів — PopryVse та KerygmaProject, 
і улюбленця молодіжної публіки, 
який був хедлайнером цього вечо-
ра, українських рок-романтиків „БЕZ 
ОБМЕЖЕНЬ“.

Наталія ПАВЛИШИН
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Дізналися першокурсники і про 
можливості, які відкриває Tech 
StartUp School для тих, хто горить 
якоюсь унікальною ідеєю і прагне її 
втілити в життя.

Від кафедри фізичного вихован-
ня теж було чимало цікавого. Хлопці 
мали нагоду позмагатися з армрес- 
лінгу, потягати важкезні гантелі та 
довідатися, де можна покращити 
своє фізичне здоров’я й розвивати 
спортивні здібності.

На завершення Дня першокурс-
ника студенти організували корот-
кий флеш-моб на підтримку їхнього 
проекту, який подають на конкурс 
Громадського бюджету Львова.

— Нині в Політехніці дуже бага-
то студентів. Існує така проблема, 
що нема місця, де можна вчитися, 
працювати командно, проводити 
якісь івенти. Ми хотіли привернути 
до цього увагу. В нас є ініціативна 
група студентів, яка хоче й готова 
змінювати університет. Ми почали 
ці зміни зі створення студентського 
вільного коворкінгу. Він буде в пер-
шому навчальному корпусі на місці 
колишньої їдальні. Там величезна 
площа — 400 м2 . Маємо створений 
і візуалізований проект. Намагаємо-
ся залучати партнерів, подаватися 

на громадський бюджет, щоб здійс-
нити нашу мрію. Тішить, що нас під-
тримує керівництво університету. 
Хочемо створити не просто місце, 
де студенти сидітимуть, а щоб це 
була спільнота в спільноті універси-
тету, яка організовувала б навчальні 
програми, події. Це має бути сере-
довище проактивної молоді. Спо-
діваємося, що це стане поштовхом 
для розвитку університетів. Бо в 
такий спосіб хочемо довести, що 
не лише приватні виші можуть бути 
круті, а це під силу й державним. Та 
й продемонструвати, що студенти 
можуть творити зміни власними си-
лами, а не чекати, коли хтось за них 
це зробить, — розповів другокурс-
ник ІКТА Андрій Сташків.

А вже в п’ятницю, 14 вересня, на 
території біля головного корпусу 
університету вирувало екологічне 
дійство. 

— Цей захід організовуємо вже 
декілька років поспіль. До нашого 
Еко-вікенду долучається наукова та 
студентська спільнота Політехніки, 
а також небайдужі до екологічних 
проблем організації, щоб проде-
монструвати важливість екологічної 
проблеми. А також навчити всіх, хто 
цікавиться темою збереження до-
вкілля, як це робити правильно і в 
який спосіб можна заохочувати ін-

ших, — каже співорганізатор заходу 
Соломія Матвій.

Загалом, упродовж кількох го-
дин відбулося чимало заходів: май-
стер-клас „Як правильно сортува-
ти сміття“, діяла розважальна зона 
від „Політехнік-еколенд“, виставка 
еко-доробків від навчально-нау-
кових інститутів Політехніки, сту-
дентський проект Breather. А та-
кож — спортивні заходи, відкритий 
майстер-клас із йоги та показовий 
виступ із аеробіки. Були також і до-
сить серйозні дискусії, серед яких 
— „Еко-новини — час фільтрувати“, 
на який зібралися журналісти про-
відних львівських видань, та пре-
зентація „Продуктовий геноцид. 
Вчимось читати етикетку“.

Наталія ПАВЛИШИН

СТУДЕНТИ ГОТОВІ ЗМІНЮВАТИ ПОЛІТЕХНІКУ

Нині дедалі більше молоді розуміє, що студентські роки 
— це не лише час для навчання, а період можливостей 
та самореалізування. 

Два роки тому четвертокурсни-
ця ІНЕМ, голова соціального відділу 
профбюро цього інституту Тетяна 
Маслак спільно із друзями виграли 
ґрант громадського бюджету Льво-
ва на облаштування студентського 
простору на території Львівської 
політехніки. Нині цей майданчик 
уже діє. Він розташований у дуже 
красивому місці — на горбочку, 
між деревами навпроти студент-
ської їдальні. Довкола майданчика 

розмістили прапори всіх країн, із 
університетами яких співпрацює 
наша Політехніка.

— Ідея полягала в тому, щоб 
розвивати неформальну освіту. 
Тому хотіли, щоб на території на-
шого університету був майданчик, 
де відбувались би різні лекції (на-
віть навчальні, але поза аудиторі-
ями), майстер-класи, щоб молодь 
могла ділитися досвідом, шука-
ти нові формати для покращення 

нашої освіти. Нещодавно бачила, 
як один викладач проводив там 
пару — це тішить! — каже Тетяна 
Маслак.

Невдовзі там ще облаштують 
столик, щоб підживлювати гадже-
ти та зроблять освітлення, щоб сту-
денти могли в теплі пори року там 
навчатися, працювати. 

Та молодь на цьому не спиня-
ється. Нещодавно в Першому на-
вчальному корпусі активісти від-
крили студентське кафе „Універ“, 
де для студентів на каву, печиво, 
фруктові салати встановлено до-
ступні ціни. 

Наталія ПАВЛИШИН

ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА ТА  
ЕКО-ВІКЕНД — ЖИТТЯ ВИРУЄ
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У ВІДКРИТЕ МОРЕ КІНЕМАТОГРАФІЇ, 
ДО НАЩАДКІВ КОЗАКІВ
Козацька чайка „Спас“, збудована 2006-го року в 
Раковці за кресленнями XVII століття, від 27 вересня 
піде Чорним морем та Дунаєм із Білгород-Дністровська 
до Вилкова та Килії. Похід триватиме десять днів. За 
цей час відбуватиметься пошук та фіксування місцевої 
культурної спадщини. Перетини давньої й сучасної 
культури згодом знайдуть відображення насамперед у 
документальному фільмі. Учасники проекту створять 
і фотоальбом.

Проект цікавий і потрібний хоча 
б тому, що є платформою для реалі-
зування молодих кінематографістів 
творчої майстерні Cinema my life. 
27 вересня вони покинуть її стіни 
та вийдуть в прямому й переносно-
му значенні у відкрите море. Фільм, 
відзнятий під час походу, приверне 
увагу до району, де живуть нащад-
ки запорізьких і донських козаків, 
яких російська імперія переселила 
в буджацькі степи та на Дунай піс-
ля зруйнування Запорізької Січі. До 
нього, ймовірно, ввійдуть зйомки, 
зроблені під час будівництва чайки. 
Стрічку покажуть у межах Міжна-
родного фестивалю „Кіно-марш-
рут“, який відбуватиметься 5–7 
жовтня в Жовківському замку. Крім 
цього, цей похід є підготовкою до 
міжнародного проекту „Відкрити 
нове море — подорож козацької 
чайки „Спас“ до Франції“.

— Вилкове — все ж таки не 
Венеція, його ще треба розкрути-
ти, щоб воно стало нею. Просто у 
Вилкові живуть люди, які не їздять 

на авто, а плавають на човнах. Це і 
як вони зустрічатимуть чайку, мені 
й цікаво. Тому гадаю, що кіно, яке 
знімемо, буде неймовірне,— роз-
повів керівник проекту Роман Рось.

Художник, а поза тим — голова 
товариства „Кіш“ і „батько“ чай-
ки „Спас“ Тарас Бенях каже, що в 
Україні є лише три чайки, тоді як він 
мріє, щоби було хоча би п’ятдесят:

— Ми намагаємося зберегти ар-
хітектуру Львова, бо то наша спад-
щина. Але кожна країна, яка має 
вихід до моря, прагне зберегти й 
свою морську спадщину. Для нас 
нею є чайки. Про неї має знати мо-
лодь, про неї має дбати держава. 
Хочемо представити хоча б те, що 
є, на одному з найбільших фести-
валів старих кораблів, що органі-
зовують раз на чотири роки, „Brest 
— 2020“.

Українська морська спадщина 
перебуває на стадії вивчення. Тому 
учасники походу сподіваються від-
найти археологічні пам’ятки, які 
дадуть нову інформацію щодо по-

будови кораблів, адже 
в різних регіонах їхні 
конструкції були хоч і 
подібні, та все ж різні.

Цьогоріч проект 
вирішив підтримати 
Український культур-
ний фонд. Бюджет 
проекту — 370 тисяч 
гривень — його ор-
ганізатори обіцяють 
витратити за призна-
ченням. Окрім філь-
му, учасники проекту 
створять серію фото-
графій, які експонува-
тимуть на виставках 
в Івано-Франківську, 
Львові та Києві.

Наталя ЯЦЕНКО

До десятої річниці трагічної 
загибелі поетки, художни-
ці, модельєрки Рути Вітер у 
галереї Василя Пилип’юка 
відкрили виставку її фото-
портретів. Студію вибрали не 
випадково: 2002-го року, ще за 
життя Юлії Пігель, що обрала 
собі псевдо Рута Вітер, там 
була фотовиставка про мистки-
ню — її знимкували понад два 
десятки знаних фотографів. 
Цього разу — їх уже майже три 
десятки, також є кілька авто-
портретів самої поетки. Окрім 
цього, мама Рути Вітер зібрала 
всю наукову діяльність доньки 
й видала книгою „Музи роз-
правлені крила“.

Гігантська сцена, понад два 
десятки артистів — на „Арені 
Львів“ грандіозно відзначи-
ли день народження Андрія 
„Кузьми“ Кузьменка. Стаді-
онний чотиригодинний концерт 
до 50-річчя співака проходив 
під гаслом „Друзі для друга“. 
До Львова з’їхалося понад два 
десятки зіркових друзів-му-
зикантів Кузьми, які разом із 
групою „Скрябін“ заспівали 
більше тридцяти пісень Андрія. 
Розпочався вечір із сюрпри-
зу — на сцені з’явилася Тіна 
Кароль, яку організатори не 
анонсували. А далі естафету з 
виконання відомих та малові-
домих пісень гурту прийняли 
Джамала, Тарас Чубай, Олек-
сандр Пономарьов, Дмитро 
Шуров (Pianoбой), Арсен Мір-
зоян, Павло Табаков, Тоня Мат-
вієнко та ін. На великому екра-
ні транслювали архівні фото та 
відео Кузьми, що створювало 
ефект його присутності.

Більше двох десятків митців 
із закарпатської Гуцульщини 
відкрили в Музеї етнографії 
та художнього промислу ви-
ставку своїх робіт. Експозиція 
живопису та різьби „Куточок 
раю на землі“ діятиме у від-
діленні музею, що на площі 
Ринок. Це роботи не лише тих 
авторів, які досі мешкають 
у горах, а й тих, кого життя 
закинуло за кордон. Особливо 
цікава інкрустована шкара-
лупою з писанок різьба від 
косівського майстра Миколи 
Стринадюка. Виставка трива-
тиме до кінця року.
За матеріалами інформагенцій
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BOOK FORUM: КНИЖОК ЗАБАГАТО НЕ БУВАЄ

„Ти народився у будь-який день від 19 до 23 вересня? 
Приходь на головний культурний фестиваль країни й 
отримай безкоштовний одноденний квиток. Якщо ж 
тобі в ці дні, як і Book Forum’у, буде 25, то в подарунок 
отримаєш квиток на чотири дні й сюрприз від 
організаторів“, — та це ще не всі переваги, заради яких 
варто відвідати для більшості добре знаний Форум 
видавців, який від цього року зватиметься Book Forum.

Кластери? Клас!
У програмі Форуму — 26 тема-

тичних напрямків: історія, мови/
переклади, креативні індустрії 
та урбаністика, бізнес, освіта, 
медицина, мистецтво, медіа та 
ще достатньо інших спрямувань 
і тем. Для проведення понад 900 
мистецьких, освітніх і соціальних 
заходів буде задіяно 40 локацій. 
Повну програму подій розміщено 
на сайті bookforum.ua. 
Спинимося лише на 
кількох.

Кластер „Бізнес“ — 
це презентації, лекції, 
майстер-класи, ворк- 
шопи, автограф-сесії. 
Один із найвідоміших 
і найуспішніших су-
часних копірайтерів 
Денис Каплунов пояс-
нить, у чому різниця 
між „просто писати“ 
і „писати ефективно“. Видавни-
цтво „Кальварія“ презентуватиме 
новинку — „Бізнес-економіка: 9Z“, 
яка містить корисні матеріали, ви-
сновки та рекомендації, засновані 
на багаторічному досвіді одного 
з провідних українських фахівців 
з економіки професора Генефи 
Швиданенко та бізнес-консуль-
танта підприємств Ольги Пе-
стрецової-Блоцької. Якщо потра-
пите на воркшопи, то дізнаєтеся 
про питомо українські слова, на-
вчитеся за допомогою простих 
мовних конструкцій переводити 
суперечку в діалог. А кому ціка-
ві дискусії, то їхні теми на всяк 
смак — міркуватимемо про гло-
бальні тренди та перспективи 
українського ІТ-ринку, про світ у 
добу соціальних мереж і чи вже 
заклала Україна фундамент для 
глобальної конкуренції.

Під час заходів кластеру „Філо-
софія“ відбуватиметься обмін філо-
софськими думками про мистецтво 
жити і мистецтво читати. Також 
почуєте історію відомого водолаза 
Вільяма Уокера, який шість років 
героїчно рятував готичний собор у 
Великій Британії, та дізнаєтеся, як 
даосизм трактував поняття свобо-
ди (до речі, фокусна тема фестива-
лю — „Ринок свободи“ і більше дис-
кусій на цю тему відбуватиметься в 

конференц-залі Пала-
цу мистецтв згідно з 
програмою).

Професорка інже-
нерних наук Окленд-
ського університету 
Барбара Оклі, авторка 
книги „Навчитися вчи-
тись. Як запустити свій 
мозок наповну“, пере-
конана, що розділення 
на фізиків і ліриків не 
існує, бо кожен має 

потенціал для засвоєння будь-яких 
знань. Завітайте 20 вересня до 
Першої львівської медіатеки, щоб 
почути лайфхаки, які допоможуть 
швидко й ефективно запам’ятову-
вати інформацію і зробити навчан-
ня простим і захопливим.

Новинки й автори
На книжковому ярмарку, що 

традиційно діятиме в межах Фору-
му, буде представлено 250 видав-
ництв. Спеціально до фестивалю 
вони видали кілька тисяч новинок і 
привезуть понад 250 тонн книжок. 
Кому важко зорієнтуватися напе-
ред, яку літературу шукати на Book 
Forum’і, завітайте на його сторінку 
в розділ „Новини“ — в ньому зібра-
но новинки за видавництвами й за 
жанрами. Більше п’ятиста книжок 
було подано на конкурс BookForum 
Best Book Award (досі — „Найкраща 

книга Форуму видавців“). Церемо-
нія вручення премії відбудеться 20 
вересня у Львівській обласній фі-
лармонії.

На Форумі будуть найвідоміші 
українські автори: Сергій Жадан, 
Оксана Забужко, Андрій Любка, 
Юрій Андрухович, Андрій Курков, 
Ірина Славінська, Тарас Прохась-
ко та інші. До них доєднається 70 
іноземних авторів із 25 країн світу: 
Валентина Нері (Італія), Ален Брлек 
(Хорватія), Сандіп Пармер (Вели-
ка Британія), Мартін ван де Ґраф 
(Нідерланди) Пітер Воттс (Кана-
да), Генрі Марш (Велика Британія), 
Фредерік Беґбедер (Франція) тощо. 
Є й почесні гості — викладачка Єль-
ського університету, дослідниця іс-
торії Східної Європи, авторка книги 
про революцію на Майдані „Україн-
ська ніч. Інтимна історія революції“ 
Марсі Шор й Енн Епплбом — амери-
канська письменниця й журналіст-
ка, авторка книги про Голодомор 
„Червоний голод“.

Фестиваль відвідають, крім того, 
міністр культури Євген Нищук, мі-
ністр освіти Лілія Гриневич, в.о. мі-
ністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун, екс-директор польського 
Інституту книжки Гжегож Гауден, 
відомі українські політики та біз-
несмени.

22 вересня у FESTrepublic, що 
на вул. Старознесенська, 24–26, 
розпочнеться Ніч поезії і музики 
non-stop. Це одна з найпопулярні-
ших акцій 13-го Львівського міжна-
родного літературного фестивалю в 
межах Book Forum’у. Захід, який по-
єднає найкращу поезію чужозем-
них та українських учасників літе-
ратурного фестивалю з прогресив-
ною музикою відомих українських 
та закордонних гуртів, триватиме 
до шостої ранку.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПОРАДНЯ

ОБЕРЕЖНО: ОСІННЯ ДЕПРЕСІЯ!

Осінь лише розпочалася, а трійко моїх знайомих уже 
встигли відчути на собі наслідки „осінньої депресії“. 
І я замислилася: у чому ж особливість осені, адже 
про зимову, весняну та літню депресію ми ніколи 
не чули? Відповідь знає Наталія Гармаш — лікар-
психотерапевт, психолог та арт-терапевт із 17-річним 
досвідом роботи.

Що таке осіння депресія?
— Найчастіше під осін-

ньою депресією мають на увазі 
поганий настрій зі всіма його на-
слідками — заниженою самооцін-
кою, жалем до себе, плаксивістю, 
зневірою у майбутнє. Що ж до ме-
дичного терміну „депресія“, варто 
зазначити, що це доволі серйозне 
психічне захворювання, для яко-
го характерна тріада симптомів. 
Передовсім, це вже згаданий по-
ганий настрій, який у разі наяв-
ності недуги триває щонайменше 
два тижні. Окрім цього спосте-
рігається зниження когнітивних 
функцій — людина стає розсіяна, 
забудькувата, у неї виникають 
негативні думки щодо минулого, 
теперішнього й майбутнього. Тре-
тьою ознакою депресивного ста-
ну є зниження рухової активності: 
хворий почувається знесиленим, 
розбитим, млявим, уникає кон-
тактів з іншими людьми. Наголо-
шую: такий стан триває не менше 
двох тижнів. У випадку, наявності 
цих симптомів потрібно зверта-
тись до відповідних спеціалістів: 
психологів, психотерапевтів чи 
психіатрів.

Цікаво, що справжня депре-
сія, на відміну від інших захво-
рювань, виникає зовсім не у вес-
няно-осінній період. Таке явище 
має соціальне підґрунтя. Взимку 

недуга може з’явитися після зи-
мових свят — тоді зазвичай не-
має роботи, нових проектів, панує 
пост-святкове затишшя. Влітку — 
те саме: усі відпочивають, їдуть 
кудись, а комусь доводиться йти 
на роботу. Медичного терміну 
осіння депресія не існує.

Чому ж тоді полюбляють вжи-
вати це словосполучення?

— Люди прикриваються осін-
ньою депресією, коли відчувають 
розчарування, зазвичай пов’язане 
із завершенням літа, нереалізова-
ними планами, розбитими ілюзі-
ями та надіями. Відпочинок поза-
ду — треба виходити на роботу 
чи навчання, починається інше 
життя, трудові будні. У певній мірі 
осіння депресія — це виправдан-
ня бездіяльності, браку мотивації, 
неготовності до змін, що виника-
ють після відпустки, канікул тощо. 
Цих змін не хочеться, з’являється 
страх перед ними, потреба ро-
бити вибір, а проблема вибору 
завжди веде до питання втрати. 
Саме тому ми залишаємося без-
діяльними, виправдовуючи все 
осінньою депресією.

Тобто осінь не впливає на ор-
ганізм?

— Не зовсім. Світловий день 
зменшується, тому в людей скла-
дається враження постійного бра-
ку часу, вони не встигають зро-
бити те, що запланували — від-
повідно, це сприяє погіршенню 
настрою. Переведення годинни-
ка збиває біологічні ритми. Також 
восени в організмі зменшується 
кількість гормону мелатоніну, 
який виробляється під дією со-
нячного проміння, що також може 
призводити до погіршення само-
почуття. Усі ці чинники наштовху-
ють людей діагностувати в себе 
„осінню депресію“.

Чи можливо із цим боротися?
— Осінь — період появи 

великої кількості конференцій, 
семінарів, нових проектів, у яких 
можна брати участь. Також у цей 
час варто організовувати походи 
до музеїв, кінотеатрів чи театрів 
або ж просто йти на кавові по-
сиденьки — для настрою. Пози-
тивну роль восени відіграє якісне 
різноманітне харчування, багате 
на овочі й фрукти, а здоровий 
сон сприяє налагодженню біоло-
гічного годинника й відновленню 
організму. Багато гуляти, дихати 

свіжим повітрям — обов’язкова 
умова боротьби із поганим на-
строєм. До слова, якщо депре-
сивний стан і виникає восени, то 
це відбувається точно не у ве-
ресні, а саме тоді, коли опадає 
листя, лиють дощі, утворюється 
туман. Цієї пори раджу заводити 
нові кімнатні рослини, які будуть 
тішити око, одягатися в яскраві 
барви, бодай якісь шалики, аби 
компенсувати сіре й безколірне 
довкілля. Ще одна „пігулка“ — 
зайнятися творчістю, знайти ці-
каве хобі — байдуже, яке, лиш би 
приносило задоволення. А взага-
лі осінь насправді дуже яскрава 
й різнобарвна пора, варто лише 
звернути увагу на це.

Анастасія МОЗГОВА
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ЗДОРОВ'Я

ВТОМИЛИСЯ? ПОТРІБНЕ ФІЗИЧНЕ 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Перші тижні вересня вже трохи далися взнаки. Попри канікулярний 
відпочинок, навчально-робочу новизну і ще доволі теплу погоду, 
звідкись накочуються хвилі втоми… Піддаватися їм і валятися 
на дивані — не найрозумніше. „Аудиторія“ знає ліпші рішення.

Знешкодити негативні наслідки 
непомірного розумового наванта-
ження й адаптаційного періоду до-
поможуть навантаження фізичні. 
Фізична активність не тільки дасть 
змогу відновити сили, але й стане 
засобом для запобігання втоми. 
Найбільш профілактичний вплив 
мають вправи циклічного характе-
ру помірної інтенсивності, зокрема 
легкі аеробні — пробіжка, плаван-
ня, катання на велосипеді, та хоча 
би ходьба. До речі, невдовзі, у пер-
шу неділю жовтня, світ відзначати-
ме День ходьби. Так, є і такий день, 
який може святкувати більшість, 
прогулявшись пішки з дому до ро-
боти чи місця навчання і навпаки. 
Ходьба — один із найпростіших 
видів фізичного відновлення після 
розумових навантажень, безкош-
товний антистресовий засіб (якось 
відома австралійська співачка Пе-
рукуа, щоб подолати важкі розду-
ми, годинами гуляла вздовж оке-
ану, а згодом співала). Щоденних 
10 тисяч кроків знижують ризик 
багатьох захворювань і загалом 
укріплюють організм — регулярні (!) 
прогулянки зроблять вас витрива-
лішими.

Попри те, що ходьба не має про-
типоказань, вона має свої правила. 
Перше з них — рух повинен при-
носити задоволення та бути доволі 
швидким. Звісно, якщо досі ви вели 

більш сидячий спосіб життя, то слід 
набирати темп поступово. Нехай 
спочатку ходьба займе часу трохи 
більше, ніж очікували, однак зго-
дом ви самі захочете ходити довше. 
Друге правило — розслабленість 
пліч і відштовхування носком, а не 
п’яткою. Зважайте, що під ногами, 
проте не надто опускайте голову. 
Третє правило — цікава, бажано 
горбиста місцевість — таким чином 
гуляти не набридне, заодно й отри-
маєте додаткове фізичне наванта-
ження. Якщо прогулянки на самоті 
не подобаються, кличте друзів або 
заводьте собаку. А тим, хто хоче 
надати прогулянці спортивного 
характеру, можна порадити освоїти 
скандинавську ходьбу. На замітку 
дівчатам: під час такої ходьби спа-
люється удвічі більше калорій, ніж 
під час звичайної.

Погуляли — сіли відпочити. Прий- 
шли до університету — сіли. Увече-
рі додому — знову сіли. „Сидіння 
— нове куріння. Краще не зловжи-
вайте!“, — каже в. о. міністра охоро-
ни здоров’я України Уляна Супрун. 
Здається, що сидіння не має нам 
шкодити, проте вчені переконують 
у тому, що воно створює більше 
навантаження на хребет, ніж сто-
яння. Причина: у вертикальному 
положенні м’язове навантаження 
розподілене рівномірно, а коли сі-
даємо, м’язовий корсет розслабля-
ється і хребет приймає на себе всю 
вагу тіла. Щоб зменшити тягар, вар-
то трохи нахиляти корпус уперед, 
не сутулитися, зручно спиратися 

руками на стіл. Відповідно піді-
бране розташування комп’юте-

ра теж зменшить тілесну на-
пругу. І щонайменше раз 

на годину — розминка. 
Така простенька, але ко-

рисна: нахили й 
повороти голо-
вою, піднімання 

й опускання пліч, 
розслаблення рук.

Укріпити м’язи спини й шиї до-
поможуть також пілатес і йога. 
Вони знімуть стрес, сприятимуть 
релаксу. Тому після пар — до фіт-
нес-зали. Хоча з теперішнім роз-
витком блогерства й інтернету за-
галом, можна без проблем знайти 
ресурси, які допоможуть займати-
ся як пілатесом, так і йогою вдома. 
Лише потрібно вибрати найопти-
мальніший для вас комплекс вправ 
чи асан. Йогічними можуть бути на-
віть цілі вихідні. Скажімо, минулого 
вікенду організатори львівського 
Yoga Day дали змогу людям різно-
го віку зануритися й у теоретичне 
вчення йоги, і у її практикування. 
Лагідна природа Закарпаття, ду-
хові бесіди (не тільки „сильне тіло 
— сильний дух“, а й навпаки) — це 
те, що допомогло налаштуватися 
на новий етап життя з понеділка. 
Зрештою, подібні, гірські чи навіть 
паркові заняття з йоги, розмаїтих 
видів фітнесу можна організувати 
й разом з однодумцями.

Для просунутих і адептів благ 
технічного прогресу: з’являється 
дедалі більше й більше програм, 
які дають змогу бути в тонусі будь-
де. Для цього варто їх знайти в ме-
режі та закачати собі на смартфон 
чи планшет. Наприклад, 7 Minute 
Workout — додаток, завдяки якому 
за сім хвилин ви встигнете попри-
сідати, постояти у планці, покача-
ти прес, відтиснутися. Ви можете 
налаштувати під себе періодич-
ність занять, систему нагадування 
і навіть голос інструктора. Після 
важчого тренування придасться 
Simply Being — програма підкаже, 
які м’язи розслабити і як, що спри-
ятиме якісному фізичному й пси-
хічному відновленню.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Штат у США над Мексиканською затокою, офіційне 
прізвисько якого „Серце півдня“. 7. Страва, їжа у мо-
настирі. 9. Багаття, вогнище в Карпатах. 11. При-
родна географічна зона помірного та част- 
ково субарктичного поясу Північної півкулі, 
поросла хвойними лісами. 13. Музичний знак, 
котрий скасовує дію бемоля і дієза. 16. Ріка в 
Західній Європі, яка впадає у Щецінську зато-
ку Балтійського моря. 17. Легендарний 
давньогрецький байкар. 19. Те, що 
відкладають риби під час нересту. 
20. Міжнародне позначення півночі. 
21. Дикий лісовий бик, споріднений з 
бізоном. 23. Секретний співробітник 
органів розвідки; шпигун. 24. Місто 
в Індії, столиця імперії Великих Мо-
голів у ХVІ–ХVІІ ст. 27. Ссавець, який 
здатний літати; лилик. 29. Найвища 
вершина Піренеїв. 32. Пляжна спід-
ниця у європейців. 33. Ансамбль з 
дев’ятьох виконавців. 34. Головний убір з м’якої 
тканини без козирка. 35. Час збирання хлібних 
злаків. 36. У давньогрецькій міфології лісове 
божество у вигляді напівлюдини, напівцапа, 
постійний супутник Діоніса. 37. Представник 
етнографічної групи українців, які живуть у 
гірських районах Івано-Франківської та ін. 
областях України. 38. Адміністративно-територі-
альна одиниця Монголії. 41. Вояк легкої кінноти в 
європейських країнах та Росії. 43. Дочка Ярослава 
Мудрого, дружина французького короля Генріха І. 
45. Хімічний елемент, сполуки якого дуже отруйні, 
колишня назва миш’як. 46. Основна, головна думка 
художнього твору. 47. Ремінь, мотузка, ланцюг, яким 
стягують ноги коня. 49. Звичаєве право в народів, 
які сповідують іслам. 50. Чеська автомобільна ком-
панія. 51. Дочки й сини для батьків. 52. Опера Він-
ченцо Белліні. 55. Витесаний камінь, що має форму 
паралелепіпеда, для мурування стін. 57. Видатний 
італійський скрипковий майстер ХVІІ ст. 58. Вели-
кий колектив музикантів, об’єднаних для виконання 
музичних творів. 59. Латиноамериканський танець, 
що його виконують у швидкому темпі.

Вертикально: 
1. Тропічна риба, найбільший зі скатів або „веле-
тенський морський диявол“. 2. Кафе або ресторан 
з естрадними виставами. 3. Періодичне, переважно 
щоденне, друковане видання. 4. Гроші Азербайджа-
ну. 6. Майстер, який виготовляє мистецькі вироби, 
прикраси з коштовних металів і каміння. 8. Держава 
в Північній Америці. 10. Гірська порода, що містить 
у собі метали. 12. Один із головних богів у давньо-
єгипетській релігії. 13. Довгастий солодкий тропіч-
ний плід. 14. Дириґент, керівник хору або оркестру, 
який крім того відповідає за репертуар та концерт-
ну політику оркестру. 15. Лишок грошей, що його 
повертають при розрахунку. 16. Суспільно-політич-

на, військова структура, створена Чингіз-ханом у 
ХІІІ ст. в степах Євразії. 18. Спеціально обладнана 
ділянка берега з прилеглою водною територією для 
стоянки суден. 21. Жіночий одяг, який використову-
ють замість спідниці; фартух. 22. Чоловічий голос. 
25. Винищення окремих груп населення за націо- 
нальними, расовими чи релігійними мотивами. 
26. Затока Середземного моря біля південних бе-
регів Туреччини. 27. Рід отруйних змій, поширених 
у південній частині Азії та Африці. 28. Майданчик 
всередині цирку для виступу артистів. 30. Амери-
канський страус. 31. Підвид дикого осла кулана. 
39. Дев’ята літера грецької абетки, найменша за 
розміром. 40. Хижий звір, поширений на північних 
берегах Тихого океану; морська видра; камчатський 
бобер. 41. Яйце воші. 42. Гірська система в Півден-
ній Америці. 44. Заклад, де продають готові ліки, 
та інші медичні товари. 46. Батьківщина Рафаеля. 
48. Роман Е. Л. Войнич. 49. Частинка хімічного еле-
мента, що складається з ядра й електронів. 53. Від-
чуття в’язкості в роті, неприємні больові відчуття 
на зубах від споживання чогось кислого, терпко-
го. 54. Столиця і найбільше місто султанату Оман. 
56. Струнний ударно-клавішний музичний інстру-
мент. 57. Гуцульський чоловічий танець.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив редакції тижневи-
ка ,,Аудиторія“ щиро вітає з 
днем народження прорек-
тора з наукової роботи На-
ціонального університету 
„Львівська політехніка“

Наталію Іванівну
ЧУХРАЙ.

Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й тепла, й усього, що треба!

Даруємо шану і пишнії квіти,
Бажаємо многая-многая літа!
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національ-
ний університет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток № 11812288 на ім’я: Віскова Тетяна 
Олександрівна;
студентський квиток на ім’я: Мамчур Володимир Ігорович;
залікову книжку на ім’я № 17080743: Бартків Олег Васи-
льович;
студентський квиток на ім’я: Тімошко Максим Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Чорна Василина Василівна;
студентський квиток на ім’я: Ємко Анастасія Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Острецова Софія Дмитрівна;
студентський квиток № 12163141 на ім’я: Щербакова Дар’я 
Володимирівна;
студентський квиток № 2514368 на ім’я: Заєць Дарина 
Василівна;
студентський квиток на ім’я: Матвіїв Діана Мирославівна;
студентський квиток на ім’я: Тутко Вікторія Віталіївна;
студентський квиток на ім’я: Кочірка Владислав Іванович;
студентський квиток на ім’я: Павлюк Діана Любомирівна;
студентський квиток № 11365671 на ім’я: Адамська Єли-
завета Олегівна;
студентський квиток ВК № 11323522 на ім’я: Пірус Станіс-
лав Васильович;
студентський квиток № 11818544 на ім’я: Савчук Ангеліна 
Петрівна;
студентський квиток на ім’я: Болюк Діана Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Мумряк Вільям-Михайло Іванович.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри хі-
мічної технології пере-
робки нафти і газу ІХХТ 
Національного універ-
ситету „Львівська по-
літехніка“ щиро вітає з ювілеєм доцента 
кафедри, відповідального секретаря жур-
налу „Chemistry & Chemical Technology“  

Олену Володимирівну 
ШИЩАК

і бажає їй міцного здоров’я та творчої 
наснаги.

ѓ

ѓ
Колектив хімічного факультету ЛНУ 
ім. Івана Франка у дні сороковин від 
дня раптової смерті на 82-му році жит-
тя заслуженого професора, доктора 
хімічних наук, колишнього завідувача 
кафедри і декана факультету
Михайла Миколайовича Солтиса

висловлює глибоке співчуття рідним 
і близьким покійного.

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. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 181158

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій та останній сторінках— світлини  
Наталії ПАВЛИШИН.
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