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ВАША ДУМКА

ТОПОВІ ДУМКИ ІЗ 25 BOOK FORUM
Святослав (Шевчук), Глава Української Греко-Католицької Церкви:

„ Діалог — це терапія ран “
Ми сьогодні не вміємо діалогувати. Живемо в світі монологів. Ми не вміємо чути іншу людину. А діалог — дуже важливий елемент загальнолюдської
культури, який ми повинні віднайти в собі. Не потрібно боятися діалогу з Богом і ближнім. Навіть, коли вони відрізняються від вас, діалог лікує. Я переконаний, що діалог потрібен як інструмент лікування та терапії. Ця книжка не
просто говорить і закликає до діалогу, вона має форму діалогу. Ми сьогодні повинні творити всі можливі контексти для діалогу — між собою в родинах, єпархіях, церквах, суспільстві, і в міжнародному контексті. Діалог — це терапія ран.

Ірина Процик, журналіст,
медіаексперт:

„2019 рік буде
визначальним
для України“
Оскільки наступного
року в нас одразу двоє
виборів — президентські
та парламентські — 2019 рік
буде визначальним для України.
Тому журналісти й аудиторія повинні бути дуже
відповідальні, особливо аудиторія. Було б дуже
класно, якби всі медіа працювали за професійними
стандартами, подавали об’єктивну та перевірену
інформацію, але нині це утопія для України. Як би
аудиторія не хотіла довіряти телебаченню, інтернету чи радіо, нині вона повинна вмикати критичне
мислення, адже видимого чи невидимого тиску з
наближенням виборів ставатиме щоразу більше.
Не можна довіряти інформації зі соціальних мереж,
особливо з Фейсбуку. Саме в соцмережах найлегше маніпулювати інформацією. (Продовження у матеріалі „Увага: вибори“, с. 8).

Фредерік Беґбедер,
французький
письменник, автор
„Кохання живе три
роки“ і нового роману
„Життя без краю“:

„Втома дає
змогу емоціям
вивільнитися“
Усе є тимчасовим. Мені здається,
що пишу для того, щоб утримати час, який втікає.
За ідеєю перемогти час — ідея перемогти смерть.
Мене надихають подорожі. Помітив, що багато
пишу в транспорті. Вино — це теж непогано: коли
алкоголю небагато і він неміцний, то позбавляє сором’язливості. Деколи писати без страху дає змогу
втома — вона дає змогу емоціям вивільнитися. Я —
романтик і вважаю, що найгарніші історії кохання
— ті, які не відбулися. Я не знаю рецепту довготривалого кохання, але якби він був, то: залишайтеся
одне для одного незбагненними. Таємницю кохання
неможливо пізнати до кінця. Помилковим є бажання
раціоналізувати це почуття, хотіти володіти кимсь.

Ігор Померанцев, письменник, журналіст, правозахисник, радянський
дисидент, більшу частину життя прожив на Заході:

„Пам’ять — це мінне поле“
Є історія, а є сучасність. Шана, історія, ідея минулого нас цементує. А сучасність —
країна, в якій живемо. В Ізраїлі віддають шану Голокосту, там є великий відомий
музей, присвячений цьому, але нема культу Голокосту, як у західному світі серед євреїв. Чому? Бо життя триває, ми повинні щось робити, будувати прогрес.
Минуле зазвичай травмоване. Українська історія багато чим травмована — згадаймо лише Голодомор. Тому для мене такі паростки ретельного ставлення до сучасності, як в Ізраїлі, більш оптимістичні. До того ж, пам’ять, зокрема історична, дуже схожа
на мінне поле, й коли історики думають про це, повинні працювати, як сапери, бо кожен крок
може закінчитися вибухом. І ми бачимо, як на наших очах вибухає історія —українська, польська, єврейська.
Така реальність. Треба все ж розуміти, що ми, розмовляючи про пам’ять, особливо про історичну пам’ять,
схожі на саперів, які ходять по мінному полю.
Опитували: Наталія ПАВЛИШИН, Ірина МАРТИН,
Наталя ЯЦЕНКО, Анастасія МОЗГОВА
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МІНІСТР ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ ПОБУВАЛА
В РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРІ ПОЛІТЕХНІКИ

| Світлина Наталії Павлишин

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич 21 вересня
відвідала Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій
для осіб із особливими потребами, який діє при Львівській
політехніці.

Керівник Ресурсного
центру та очільниця ГО
„УСІ“ Оксана Потимко ознайомила гостю
із напрацюваннями та
планами роботи. А також наголосила на низці
проблем, які необхідно
розв’язати, щоб інклю-

зивна освіта в Україні
успішно розвивалася.
Серед зазначених: забезпечення середніх
шкіл підручниками,
написаними шрифтом
брайля (нині є не всіх
потрібних авторів). Багато уваги в обговорен-

ні приділили питанням
поширення досвіду для
вчителів загальноосвітніх шкіл щодо роботи з
учнями із вадами зору.
Як зазначила Лілія
Гриневич, мета Міністерства освіти і науки
України — залучити
кращих спеціалістів та
максимально розширити можливості вчителя
для підвищення кваліфікації. Уже заплановано, що з наступного
року впроваджуватимуть механізм „гроші
ходять за вчителем“.
Тобто сам учитель обиратиме, де підвищити
кваліфікацію, а держава
за це заплатить. МОН
готує постанову Уряду
із прописаним механізмом надання тако-

го фінансування. Саме
цей Ресурсний центр є
однією із таких організацій, де вчителі підвищують кваліфікацію. Тож
із впровадженням цього
принципу, отримуватиме гроші з бюджету за
свої послуги.
Загалом Ресурсний
центр освітніх інформаційних технологій
для осіб з особливими
потребами ще понад 8
років тому почав працювати з дітьми. Нині є 24
учні із вадами зору, які
приїжджають до Політехніки зі всієї України.
Вчать також і педагогів працювати з дітьми,
в яких є вади зору. Як
наголосила Оксана Потимко, працівники Ресурсного центру готові
ділитися власним досвідом та ознайомлювати з
напрацюваннями Канади, Швеції, Фінляндії в
цьому напрямі.
Наталія ПАВЛИШИН

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИКІВ ТА КОМП’ЮТЕРНИКІВ
ОБ’ЄДНАВ СИМПОЗІУМ
Вагоме міжнародне наукове зібрання 4th IEEE International
Symposium on Wireless Systems within the IEEE International
Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced
Computing Systems (IEEE IDAACS-SWS 2018) згуртувало
у Львівській політехніці науковців з України та з кількох
континентів.
Сателітну конференцію, що згодом переросла у симпозіум, започатковано з ініціативи
німецьких колег 2012
року. У Політехніці цей
захід відбувся вдруге. На
нього прибули науковці

з українських технічних
університетів Львова,
Києва, Тернополя, Одеси, Миколаєва, Харкова,
а також установ НАН.
Львівську політехніку
представили науковці
двох інститутів — ІТРЕ та

ІКТА. Активні учасники
симпозіуму — поважні й
молоді дослідники з Німеччини, Китаю, Пакистану, США.
Як розповів генеральний керівник конференції, професор

Тернопільського національного економічного
університету Анатолій
Саченко, цього разу на
симпозіумі розглянули
основні питання, пов’язані зі сучасним розвитком інфомереж (новий
напрям, який комбінує
радіотехнічні пристрої
та системи з інфокомунікаційними мережами
та системами), порушили актуальні питання
інтернету речей, тому
Закінчення на 4 с. m
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИКІВ ТА КОМП’ЮТЕРНИКІВ
ОБ’ЄДНАВ СИМПОЗІУМ
цей захід можна назвати „сплавом“ інфокомунікаційних та комп’ютерних технологій.
Доповіді, виголошені
на симпозіумі, цікаві, сучасні, зі застосуванням
новітніх технологій. До
того ж, симпозіум мав
онлайн-трансляцію, тому
був доступний для перегляду молодим науковцям, зацікавленим цією
тематикою. Завідувач
кафедри телекомунікацій
ІТРЕ, голова програмного комітету професор
Михайло Климаш каже:
„Очікуємо, що симпозіум

| Світлина Наталії Павлишин

m Закінчення. Початок на 3 с.

матиме продовження як у
подальших конференціях,
так і в науковій співпраці,
зокрема в рамках євро-

пейського ґранту „Горизонт-2020“.
Найбільший здобуток
цієї події полягає в тому,

що доповіді індексують у
наукометричних базах.
Ірина МАРТИН

КИТАЙЦІ ЗАЦІКАВИЛИСЯ СПІВПРАЦЕЮ
З УНІВЕРСИТЕТОМ

| Світлина Ірини Мартин

У Львівській політехніці побувала делегація Пекінської
індустрійної компанії, яка спеціалізується на виробництві
металургії. Серед них були представники Департаменту
розвитку талантів Китаю. Вони зустрілися з проректором
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Олегом Матвійківим і працівниками кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів ІІМТ.

Китайці ознайомилися
з історією та сьогоденням
Львівської політехніки,

поспілкувалися з керівництвом Інституту інженерної механіки і тран-

спорту, познайомилися
з науковими здобутками
кафедри прикладного
матеріалознавства та
обробки матеріалів, адже
їхнє підприємство спеціалізується на технологіях
окремих виробів з різних
типів сплавів.
Як виявилося, Пекінська індустрійна компанія має підтримку Китайського уряду на розроблення своїх досягнень.
Тому вони шукають точки
дотику з нашою промисловістю, наукою, освітою і
вибудовують зв’язки. Наразі йшлося не про кон-

кретну співпрацю, а лише
про наміри. Як виявилося,
китайці досить обачно
підходять до таких питань і співпрацю налагоджують лише тоді, коли
ретельно вивчать її можливості з потенційним
партнером і впевняться у
перспективі цього.
На думку завідувачки кафедри прикладного матеріалознавства та
обробки матеріалів Зої
Дурягіної, для китайців
Львівська політехніка
може стати партнером у
підготовленні їхніх студентів, які у нас можуть
слухати як українськомовні, так і англійськомовні курси, а для викладачів та студентів нашого
університету — шансом
пройти науково-виробничу практику на їхньому
підприємстві.
Ірина МАРТИН
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ЧИСТА ЕНЕРГІЯ ОЧИМА ДІТЕЙ

Цього дня в актовій залі головного корпусу зібралися не
поважні професори, а школярі,
де їм провели екскурсію. Цьогоріч конкурс має назву „З чистою
енергією — в майбутнє“. Він відбувається майже 20 років. Учасники — школярі міст-супутників
АЕС України: Славути, Ваража,
Енергодара, Южноукраїнська,
Нікішина.
Перший етап конкурсу відбувається на місцевих станціях,

| Світлина Ірини Мартин

До Львівської політехніки прибули переможці та
призери конкурсу творчих робіт серед школярів,
який проводить ДП НАЕК „Енергоатом“, а
партнером заходу є Інститут енергетики та
систем керування.
відібрані роботи потрапляють до Києва,
у ДП „Енергоатом“, де
власне й визначають
переможців. Конкурс
має три номінації: „Декоративно-прикладне
мистецтво“, „Образотворче мистецтво“, „Комп’ютерна анімація“.
Вік учасників — 10–17 років. У
своїх роботах вони мистецькими
засобами висловлюють власне
бачення енергетичних проблем.

Конкурсантів привітав проректор Львівської політехніки Олег
Давидчак, запросивши їх у майбутньому стати студентами нашого
університету.
Ірина МАРТИН

НА ПРАКТИКУ ДО ПОЛЬЩІ? А ЧОМУ Б НІ?
Представники польського поліграфічного підприємства
Color Graf зустрілися зі студентами кафедри інформаційних
технологій видавничої справи та запросили їх на виробничу
практику.

| Світлина Ірини Мартин

На зустріч, що відбулася зі студентами
різних курсів, прибули
представники підприємства — спеціаліст з організаційних питань Тетяна
Семисюк, а також президент правління Роберт
Доперальський. Переглядаючи слайдову презентацію, слухачі ознайоми-

лися з продукцією та обладнанням підприємства,
розміщеного у Ґданську,
60% працівників якого —
українці.
Що ж пропонують
поляки нашим студентам? Місячну виробничу
практику, що може відбутися впродовж лютого —
серпня. Студента очікує 8

годин праці і п’ятиденний
робочий тиждень. За це
він отримуватиме платню; яку саме — залежить
від роботи, котру виконуватиме, однак гарантовано за 168 годин обіцяють
заплатити 1400 злотих.
Фірма також забезпечить
практикантів медичним
страхуванням, безкош-

товним проживанням у
хостелах, що при підприємстві, а також разовим
харчуванням (повноцінним обідом).
Що треба зробити
студентам, охочим попрактикуватися на Color
Graf? Зголоситися на
кафедру, де допомагатимуть представникам
підприємства відбирати
практикантів. Очевидно, що зважатимуть на
успішність студента, на
його фахову спроможність практикуватися на
сучасному підприємстві,
а знання польської мови
стане додатковим чинником.
За словами керівника
відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом Світлани Гладун,
незабаром між Color Graf
і Львівською політехнікою
буде укладено угоду про
співпрацю, де пропишуть
усі правила практикування наших студентів на
польському підприємстві.
Ірина МАРТИН
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РЕАЛЬНО КРУТІ Й УСПІШНІ ВИСЛОВИЛИ СВОЄ
БАЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Під час панельної дискусії „Університет мрії. Як вчать/хочуть
вчитися сьогоднішні студенти?“, що відбулася на Кластері
освіти й креативності, йшлося про очікування, реалії й мрії
студентів — теперішніх і тих, хто був ними нещодавно.

Майя Ву, третьокурсниця інженерії програмного забезпечення
Львівської політехніки,
керівник і співкерівник
кількох проектів:

„Здобувати
бажане треба
самостійно“
Я мала більші очікування, ніж випускники
звичайних шкіл, бо навчалася в математичній
гімназії. Я доволі активна студентка, хоча не
можу сказати, що університет мене спонукав до цього. Моє гасло: освіта — це скарб,
а навчання — ключ до
нього. Так, ми від університету маємо багато очікувань, а часто
виявляється, що далеко
не все так, як уявляємо.
Хто за це відповідальний? Університет чи

ми? Ми! Наш план здійсниться тільки тоді, якщо
будемо багато працювати й себе розвивати.
Яких компетенцій
очікуємо від викладача? Якщо фундаментальні науки у мене
читає 60-річний викладач, то все о´кей,
бо він може навчити
значно більше, ніж
молодий. Однак щодо
технічних уже варто
задуматися, бо все
стрімко розвивається.
Університет часто вбиває мотивацію. Принаймні у
мене так було. Після півроку навчання
зробила висновок,
що ІТ-галузь — це не
моє. А далі подумала, що університет
— лише мінімальна частинка мого
зростання. Тому почала розвиватися сама.
І зрозуміла, що ІТ —
це моє. Виробила собі
алгоритм: „Ти незадоволена навчанням?
Шукай самостійно,
як здобути бажане і
досягай своїх цілей“.
Тому у моєму житті
з’явилися проекти.
Але, попри зайнятість, я таки успішно
навчаюся. Із задоволенням ходжу на невимушені дискусії викладача і студентів. Правильно, коли викладачі
подають тему в інтерактивній формі. Круто,
коли нема градації „викладач — студент“.

Отож, мій висновок:
шукати себе, не боятися пробувати, будь-які
зміни сприймати з позитивом, адже вони рухають нами. А навіщо ж
університет? Тут ти дорослішаєш, змінюєшся,
зрештою, отримуєш диплом.
Андрій Федорчук,
засновник проекту
Ugeneration, спрямованого на популяризацію підприємництва серед молоді, за
освітою — маркетолог,
випускник Львівської
політехніки:

„Помилятися
раджу швидко“
Вже через півроку,
як став студентом, я
почав працювати. Перша робота — на телебаченні, не стосувалася
спеціальності. Кілька
разів змінював свої уподобання, шукав себе.

Взагалі необхідність конче здобувати вищу освіту — це
стереотип, нав’язаний нам із радянських
часів. Насправді нині
сантехнік може заробляти значно більше.
Коли в мене будуть свої
діти, я не наполягатиму,
аби вони вже в 17 років
ставали студентами.
Важливо розвивати
креативність, бо наша
освітня система виховує
людей, які працюють за
інструкціями: нема інструкції, вказівки, то
працівник уже не знає,
що повинен робити.
Мої пропозиції до
змін — це те, що роблю, над чим працюю.
У проекті Ugeneration
популяризую підприємництво серед студентів.
Працюємо за концепцією „лекція за лекцією“,
яка полягає в тому,
що за кожен виступ
успішного підприємця на основному івенті
ми організовуємо другий — безкоштовний
для студентів. Учасник може бути як той
самий, так і той, кому
він передасть естафету. Це поширена практика на Заході. Ми
провели кілька лекцій
у Львівській політехніці, Медуніверситеті
тощо. Хочемо організувати 2–3-денний
літній ІТ-фестиваль.
Прагнемо сприяти студентам, щоб
вони реалізовували
свої ідеї. Нещодавно в
Ілона Маска прочитав
пораду: „Помиляйтеся швидко“. Ця фраза
стосується як бізнесу,
так і навчання. Швидше
помилимося — швидше знайдемо помилку
й виправимо її.

ч. 27 [3027]
27 вересня — 3 жовтня 2018

Максим Саган, четвертокурсник Університету банківської справи,
спеціальності „фінанси,
банківська справа і страхування“:

„Освіта — це
послуга“
На 1–2 курсі я вже
встиг попрацювати в
трьох банках. Під час
навчання за ці 4 роки нам
ніхто не казав, як укладати кредитний договір,
як працювати з касою,
готівкою, але вантажили
різними нормативами, які
постійно змінюються.
Якість вищої освіти — у колі моїх наукових інтересів. У світі є
дві моделі організування
вищої освіти, пов’язані
найперше зі суспільством, — це колективістська та індивідуалістична.
Вони суттєво різняться.
Остання пропонує особисту траєкторію, тобто
можливість вибрати програми, маневрувати між
різними освітніми напрямами. Яка з них ефективніша? Рейтинги світових
університетів запевняють, що друга, тобто індивідуалістична модель,
у сучасному світі зарекомендувала себе як більш
доцільна.
У якому стані наші
університети? За своєю
організаційною структурою, кадровим потенціалом, матеріально-технічною базою їх адапто-

вано до колективістської
системи освіти, її цілей,
задекларованих за Союзу, і лише частково — до
індивідуалістичної. У нас
чотири роки банально не
можуть надати можливість викладати студентам вибіркові дисципліни,
бо і студенти, і викладачі ментально не можуть
працювати по-іншому,
адже нас вчили не ставити зайвих запитань. І все
це ми принесли в університет. Скажімо, моя декан працює в університеті
від 1973 року. Зрозуміло,
що ця людина вже давно вичерпала себе, бо
в кожного є професійне
зростання і професійне
вигорання, коли ти вже не
можеш продукувати нове.
Виділю стрижневі
аспекти, що перешкоджають рухові нашої
освіти. Мусить бути диференціація освітніх установ. У нас нема окремо
вищої професійної школи,
окремо — академічного
університету. А вони суттєво різняться, бо академічний університет — це
фундаментальні науки,
консервативне навчання,
професійний — комплекс
навичок і компетентностей. Скажімо, моя спеціальність належить до
професійних, там немає
фундаментальних наук,
які можна було б вивчати
як суто теорію.
Чому студенти несумлінно виконують
свої обов’язки? Через
недовіру до українського диплома, надмірне
навантаження, повну
або часткову відсутність
практики, відсутність індивідуальної освітньої
траєкторії, тобто неможливість вибрати дисципліни, проекти і навіть курсову. Також через відсутність вільнодумства,
процедури оскаржити
оцінку та неможливість
заперечити викладачеві.
Неактуальне академічне
наповнення стосується

СТУДІЇ
дисциплін професійної
школи, що часто застарілі.
Які причини, що
педагоги неналежно
ставляться до своєї
роботи? Малі зарплати,
відсутність конкуренції
між науково-педагогічними кадрами. Я би надав
можливість із 2–3 курсу
вибирати викладача, як
сімейного лікаря. Нестача
педагогічної свободи та
бюрократія. Брак досвіду
в галузі — коли викладач
40–50 років на одному
місці, ніколи на практиці
не стикався з тим, що викладає.
І загальна причина:
ми не розуміємо, що освіта — це послуга і мусить
бути спільна відповідальність за неї. Студентам
треба йти вперед, не зважати на негативні обставини, працювати.
Микита,
студент
Київської школи економіки,
випускник
Києво-Могилянської
академії, представник
Української асоціації
студентів:

„Бажати
великого“
Коли я став студентом, не очікував, що це
буде легко. І не розчарувався. Мені пощастило вчитися, де нелегко.
Навчання не має бути
легким. Університет
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повинен випробовувати студента і на виході
випускати або доброго
бакалавра, або ніякого,
тобто відсіяти його. Призначення університету
— випускати найкращих, бо знання можна
отримувати і з курсів.
Що має робити університет? Яка його місія? На це нема однієї
правильної відповіді.
Мені подобається метафора про те, що університет — це аудиторія,
лабораторія і бутафорія. І вона показує три
основні призначення
університету: навчання (навіщо є студенти),
дослідження (навіщо
нам знання і чому їх не
можна втратити), студентський досвід, який
допомагає ставати кращими людьми.
То чи є в Україні університети, які відповідають цим чинникам?
Часто ні. Переважають
застарілі програми, незрозумілі методи оцінювання й викладання, а
також незрозумілі індикатори, які допомагають
викладачеві публікуватися раз на рік, коли він
пише необхідну працю.
Університет,
на
жаль, не розвиває особистість. Нема умов для
цього, а також студентоорієнтованості, вибірковості дисциплін. В університеті здебільшого
нема спільноти.
Що ж бачимо насправді? Розрізнених
індивідів, які у незрозумілому стані хитаються
поміж тими чотирма
роками. У них нема чогось свого. Вчаться не з
гордістю, а з повинності. Університет має бути
місцем здорової критики.
Чи треба діяти? Так.
Коли студенти бажатимуть великого — їхні мрії
стануть реальністю.
Ірина МАРТИН
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НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО WEB OF SCIENCE
У сучасному світі публікації у виданнях, що входять до
науково-метричних баз — чи не найважливіша ознака
справжнього науковця.
Саме тому 19 вересня спеціально для наукової спільноти університету було проведено семі-

нар „Публікація у Web of Science:
як мрію зробити реальністю“. Організувала захід науково-дослід-

на частина Львівської політехніки.
Практичні поради для написання
успішної статті розкрила фахівець із навчання компанії Clarivate
Analytics Ірина Тихонкова. Прикро,
що, незважаючи на актуальність та
цікавість теми, на семінар завітало
не так багато слухачів.
Анастасія МОЗГОВА

ПОЛІТЕХНІКИ ЗДОБУВАЛИ ДОСВІД НА АЕС
Троє студентів четвертого курсу кафедри
теплоенергетики, теплових та атомних електричних
станцій стали випускниками літньої ядерної школи.
Йдеться про щорічний двотижневий захід, який провадять на
базі електростанції, цьогоріч — на
Хмельницькій АЕС. Організовує
школу Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“. Серед
учасників — студенти, аспіранти
та викладачі, які спеціалізуються
на напрямі „атомна енергетика“ —
близько трьох десятків представників технічних вишів з України
(Києва, Одеси, Вінниці, Харкова,
Львова) та Чехії. Нагода представляти Львівщину і Політехніку випала Катерині Золотарьовій, Марії
Кузміч та Владиславові
Пампушику.
Мета школи — заохотити майбутніх молодих
спеціалістів працювати
за спеціальністю, тому у
її програмі — екскурсія
станцією, курс лекцій у
навчально-тренувальному центрі та ознайомлення із роботою його
лабораторій, вивчення
спеціалізованого обладнання тощо. За словами
політехніків, НТЦ обладнаний копіями приладів
та установок, які використовують на Хмельницькій АЕС, що реально дозволяє побачити
станцію в дії. Основне
завдання „школярів“ —
презентувати власні наукові доповіді, серед яких,

шляхом голосування, обирають три
найкращі. Викладачі й аспіранти
участі в конкурсі не беруть. Окрім
навчальної програми для учасників передбачено й розважальну, усі
витрати — коштом організаторів.
Переможцями цьогорічного
конкурсу наукових доповідей стали студенти з Одеси (І й ІІІ місця) та
Чехії (ІІ місце). Усі учасники школи
отримали подарунки, а переможців
нагородили особливо бажаними
призами — планшетами й смартфонами.
— Участь у школі — це знайомство з новими людьми: спеціаліс-

тами з великої літери, студентами
з інших університетів, колегами з
Чехії, зокрема колишнім головним
інженером „Шкода-атом“ — підприємства-світового постачальника обладнання на АЕС, зокрема
й на українські станції. Практичних
навичок ми не здобули, але зате
значно поглибили теоретичні знання, — розповідає Владислав.
За словами Катерини, дружні
зв’язки зі студентами-старшокурсниками в майбутньому забезпечать підтримку й допомогу в навчальному процесі, а спілкування з
працівниками станції — можливість
перейняти знання від спеціалістів,
котрі мають реальний практичний
досвід роботи. Марія наголошує,
що для студентів, зацікавлених
працювати на станції чи брати
участь в науковій діяльності, навчання у школі є
дуже хорошою нагодою
бути поміченими. Отож
студенти закликають політехніків не боятися брати участь у таких школах,
однак рекомендують починати після третього
курсу навчання:
— Минулого року я
їздила до такої школи,
закінчивши другий курс,
але майже нічого не розуміла, оскільки тоді нам
ще не викладали дисциплін за спеціальністю. Цього року ситуація
докорінно змінилася і я
хочу поїхати ще раз, —
ділиться своїми думками
Катерина.
Анастасія МОЗГОВА
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9

УВАГА: ВИБОРИ!
До виборів ще півроку, але політики вже активно готуються
зайняти такі бажані для них крісла. Саме тому в рамках 25
BOOKFORUM Інститут масової інформації за підтримки Ради
Європи в Україні організував панельну дискусію „Вибори і
медіа: що нас чекає у 2019 році“. Отож, які виклики кидають
вибори-2019, та як українські журналісти готуються давати
їм відсіч.

Г

алина Смірнова, керівник медійного
проекту Ради Європи
„Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні“, завдяки
якому в Україні запущено реформу суспільного
мовлення:
— З приходом виборів
у медійній галузі очікують
на низку викликів, відповідно до яких передбачено заходи. Передовсім
йдеться про висвітлення
медіа теми виборів: наразі міжнародні експерти
готують методологію моніторингу, за допомогою
якої, залучено незалежних
спеціалістів, які упродовж
трьох місяців, починаючи
зі січня, будуть спостерігати за контентом націо-

нальних телеканалів та
низки інтернет-видань.
Також ми плануємо підтримувати зусилля журналістів у галузі саморегулювання — організовуватимемо семінари, що
мають на меті підвищити
їхні знання та нагадати
про журналістські стандарти й про безпеку працівників ЗМІ напередодні
виборів.
льга Крупник, шефредактор Львівської
філії суспільного телебачення.
— Нині ми працюємо
над тим, щоб контент філії максимально наблизити до стандартів якісної журналістики. Раніше
50% становили джинса й
замовні матеріали, канал
„стояв“ на обслуговуван-

О

ні влади. Понад півроку
за всіма моніторингами
Львівська філія суспільного не мала жодного
матеріалу, який би містив ознаки замовного.
Це дуже кропітка праця. Особливу увагу нині
звертатимуть на вибори.
З багаторічного медійного досвіду знаю, що здебільшого „передвиборча
інформація“ — це замовні
сюжети й матеріали. Ми
організовуватимемо семінари й тренінги для своїх
працівників, де обговорюватимемо, яким має бути
передвиборчий контент.
Нині вся інформація виливається на голову глядача
і він змушений вмикати
критичне мислення, свій
внутрішній фільтр, аби
з’ясувати, де правда, де
брехня, що приймати, що
відкидати. Насправді це
повинно відбуватися на
етапі подачі продукту, а
споживач уже має отримувати об’єктивну, правдиву, всебічну, критично
обмірковану інформацію.
атерина
Д ячук,
очільниця відділу
свободи слова в Інституті масової інформації:
— Напередодні виборів наш відділ завжди
спостерігає зростання
фізичної агресії до журналістів. Це пов’язано
з тим, що політикам не
вигідно, аби хтось знав
про їхні недоліки. У часі
самих виборів ми фіксуємо багато нападів, перешкоджань роботі, затулянь камери, виштовхувань із дільниць. Окрім
цього відстежили таку

К

тенденцію як зростання
кількості „липових“ журналістів, які, отримавши
гроші, приходять на дільниці, представляють себе
фахівцями ЗМІ та, імітуючи робочий процес,
вчиняють провокації, а
суспільство сприймає ці
дії як журналістські. Перед виборами завжди є
цензурування сюжетів,
що здійснюють власники
медіа, замовні сюжети,
чорні матеріали. Обов’язково слід пам’ятати, що
на темах, які стосуються
російської та української
мов, найчастіше „грають“
ворожі до України ЗМІ.
нтон Скиба, контент-менеджер сайту „Заборона“:
— Напередодні виборів у новинах буде дуже
багато фейків. Щоб перевіряти інформацію й
збалансовувати думки
— ресурсів нема, єдиний
вихід — об’єднання журналістів. Нині „Заборона“ ретельно вивчає результати мексиканського
проекту „Verificado“ — це
джойн-проект багатьох
редакцій. 85 працівників
від різних ЗМІ сиділи в
одному ньюзрумі й з’ясовувати все, що стосується
виборів. Це був антикризовий фактчек-проект,
який може спрацювати
в Україні. Наразі ми тестуємо ще бразильську
й індійську моделі, аби
вибрати найбільш вдалу.
Вибори-2019 — рубікон
для України, бо це останній шанс для ворожих
сил ухопитися за владу.
Всі будуть маніпулювати,
аби збільшити рейтинг, і
у центрі цього пекла опиняться журналісти. Окрім фізичної небезпеки
їм загрожує й цифрова,
щобільше, перед виборами зросте кількість не фізичних, а саме кібер-атак.

А

Анастасія МОЗГОВА
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Як ми й обіцяли у минулому числі, публікуємо спогади львівських політехніків,
яким назавжди довелося покинути рідну землю і які завдяки своїм знанням і
наполегливості здобули визнання в світі. Сьогодні — розповідь Романа Гавриляка,
колишнього голови комп’ютерного комітету Товариства українських інженерів
Америки, про навчання у Львівській політехніці за Польщі та „перших совєтів“.

Роман Гавриляк
Народився 25 грудня 1918 р. у м. Надвірна Івано-Франківської області.
Навчався у Львівській політехніці (1937–39, 1942–43). Вояк 1 Української Дивізії
Української Національної Армії (дивізії „Галичина“, 1943–45). 1945 року перебував у
таборі військовополонених у м. Ріміні (Італія). У 1946–52 роках мешкав у Німеччині,
здобув диплом інженера в Мюнхені (1947). Від 1952 р. проживав у США. Працював
у циклотронній лабораторії і лабораторії ядерних структур Рочестерського університету (1952–68), у Колумбійському університеті (Нью-Йорк, 1968–78), Брукгейвенській національній лабораторії (Нью-Йорк, 1978–84, був головним інженером проекту
синхротронної радіації), а також головою Товариства українських інженерів Америки
(1988–91), де створив і очолював комітет комп’ютерного кодування української мови
і працював над стандартами, котрих у 1980-х роках ще не було, а також розмістив в
інтернеті сторінку оборони доброго імені дивізії „Галичинa“.
Відійшов на Вічну Ватру 29 червня 2018 року.

МОЇ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ В ПОЛІТЕХНІЦІ
Я закінчив гімназію у Станіславові 1936 року і вирішив студіювати у Львівській політехніці. Вступити було нелегко через те, що
польська влада обмежила кількість прийнятих на студії представників „національних меншин“.
Українців, помимо того, що вони
були більшістю населення на своїй землі, польська окупаційна влада вважала меншиною.
Для вступу необхідно було
скласти іспити з математики, фізики та нарисної геометрії. Але в
гімназії нарисної геометрії нас не
вчили, отже мені треба було вивчити її самотужки. Тому вирішив
відкласти студії на рік, щоб краще підготуватись. Я записався на
курс електротехніки та механіки у
промисловій школі в Станіславові
і брав лекції з нарисної геометрії
разом зі своїм товаришем Ярком
Рублем у старшого студента Політехніки Анатоля Проскурницького. Пізніше ця дисципліна стала
моїм найулюбленішим предметом.
Влітку 1937 року я з Ярком поїхав до Львова, щоб взяти участь
у підготовчому курсі, який улаштувало Товариство українських
студентів Політехніки „Основа“.
Курси відбувалися у домівці „Основи“, яка містилася у приміщеннях собору св. Юра.

Було нас тоді кількадесят українців — кандидатів на студентів інженерії. З великим нетерпінням ми
чекали результатів іспитів. Мене та
Ярка прийняли, але багатьох відкинули, хоча іспит вони склали. Із 200
студентів першого року механічної
та електричної інженерії українців
було 10, євреїв 8, а решта поляки.
Розпочалися виклади. Ми пильно слухали лекції та відробляли всі
вправи в лабораторіях, вчилися
технічного креслення. Пригадую
деяких професорів, які тоді нас
навчали: Стожек викладав математику, фізику — Клєменсієвіч,
нарисну геометрію — Пляміцер і
Бартель, механіку — Бужинські,
обробку металів — Мозер і Гайслєр, машинознавство і технічне
креслення — Ауліх, елементарну
математику — Ломніцкі, елементи
машин — Гаусвальд, електротехніку — Ідашевскі, статику — Фухс,
термодинаміку — Охендушко, інструментацію — Віткієвіч, крани
і підойми — Аукасєвіч, матеріалознавство — Влодек, хімію — Сухарда, технологію металів і теплову обробку металів — Мозер, водні
турбіни — Ціехановскі, пізніше елементи машин викладав українець
Одинський. Особливо цікавими
були лекції професора Бартеля.
Ми з Ярком замешкали в українському Академічному домі по вули-

ці Супінського (тепер М. Коцюбинського. — Ред.), 21, який донедавна
було закрито, бо поляки вважали
його гніздом українського націоналізму. Влада дала дозвіл Митрополитові Андреєві Шептицькому
відкрити знову цей гуртожиток під
скромною назвою Християнський
інтернат для української студіюючої молоді. Там оселилося близько
сотні студентів високих шкіл Львова, де за відносно невелику плату
можна було прожити.
Настоятелем Академічного
дому Митрополит призначив отця
Малиновського, який прийшов до
нас із Духовної семінарії. Він був
людиною твердого характеру, любив порядок і дисципліну, умів тримати лад між студентами. Я, і не
тільки я, мав іноді з ним непорозуміння. Для прикладу. Вхідну браму
замикали на ключ о 10 год. вечора. Хто повертався пізніше, сторож
усе ж відчиняв, але доповідав отцю
Малиновському. На другий день
о. Малиновський кликав порушника до себе і звертався, приміром, з
такою промовою: „Пане Гавриляк,
я вас дуже перепрошую, що я вам
заподіяв велику кривду, а саме, що
я вас прийняв до цього інтернату,
де ви мусите чинити над собою
насилля та повинуватися установленим приписам, які є, очевидно,
незгідні з вашими переконаннями.
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Тому ви серйозно подумайте, чи
вам не краще було б жити деінде,
де би ви не мусіли так терпіти“. Тоді
я запевняв, що воно так не є, що
мені тут добре, що я буду старатися дотримуватися приписів.
Порядок в Академічному домі
був такий: ранком ми вставали і
сходилися на молитву до великої
салі-каплиці, пізніше був сніданок,
і тоді кожний ішов до своїх занять.
Вечором ми діставали вечерю, яку
нам варила пані Левицька, вдова
по священику. В неділю о. Малиновський правив для нас Службу
Божу. В адміністрації йому допомагав Василь Глібовицький, якого
ми називали Серафим.
Із мешканців Академічного
дому пригадую Мирослава Прокопа, Василя Рудка, Омеляна Пріцака — довголітнього директора
УНІГУ (Гарвардський інститут),
Лева Рейнаровича, Любка Мацюка
(обидва оперні співаки), Михайла
Палідовича, Тиміша Семчишина-Річку, Свєнтка Левицького,
Василя Бандеру — брата Степана
Бандери, Стаха Яроша, Миханя,
Юрка та Германіка Левицьких,
Євгена Стахова, братів Литвиновичів, Богдана Пласкача, Романа Вергуна, Романа Войтовича,
ну і врешті моїх близьких друзів:
Андрія Питляра, Семена Тимціва
(Заяця), Володимира Гошка (Уя),
Дунька Павулу, Богдана та Романа Шеремету (Скибу), Мирона Макарушку, Сашка Солтиса, Леська
Комаринського, Славка Чипака,
Івана Бенцаля та інших.

ПРОСВІТА
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SSАкадемічний дім на вул. Супінського, у якому мешкали львівські
студенти

Система студій у Політехніці
та в інших високих школах того
часу була досить вільна. Треба
було скласти мінімум іспитів,
т.зв. ригори. Складати іспити
можна було коли хто хотів, за
попереднім домовленням із професором. Було нормальним явищем, що 4-річну програму студенти розтягували на 5, 6, 7, а то
й 10 літ. Деякі студенти, які були
заанґажовані в інших справах, як
приміром, у політично-підпільній діяльності, взагалі студій не
кінчали — студії були для них
тільки підставою жити у Львові,
у центрі тодішнього українського
життя.

Євреї інтенсивно присвячували себе студіям. Серед польських студентів було більше т.зв.
„золотої молоді“. Вони мали гроші і могли більше забавлятися
та користати з приємностей, які
приносить молоде життя. Майже всі польські студенти були під
впливом і належали до польської
шовіністичної партії „Народового
фронту“, яка була в опозиції до
тодішнього уряду польської держави і пропагувала радикальну
політику супроти меншин та антисемітизм. Їх називали популярно
„ендеки“.
Роман ГАВРИЛЯК
Далі буде

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ В МІЖВОЄННОМУ КРАКОВІ
На зламі 20-х і
30-х років почалася в Польщі затяжна
економічна криза,
яка загальмувала
дальший приплив
української молоді
до Кракова, зокрема і в Г-Г академію.
Здобуття диплома
Академії не відкривало жодних перспектив для українців; їх не брали до праці ні копальні, ні гути,
Закінчення. Початок у ч. 25, 26

ні машинобудівні
заводи, оскільки
майже весь польський тяжкий промисел почав працювати на оборонні
цілі. Тиск падаючої
економіки зумовив конкуренцію
і зростання шовіністичних настроїв
серед польського суспільства, проти чого
безуспішно
протестувала
наша парламентарна репрезентація у Варшаві.

Ці роки — це започаткування
бурхливого росту українського
кооперативного руху в Галичині, коли молоді ініціативні люди
взялися самі за творення нових
місць праці за принципом „допоможи собі сам“. Гасло це знов
стає актуальним у нинішній день,
коли в Галичині, як і в усій незалежній Україні, зросла потреба в
освічених, ініціативних молодих
технічних кадрах.
Ірина ЧОПІВСЬКА-БОГУН.
Катовіце — Краків,
жовтень 1992
(з архіву „Аудиторії“)
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КРАЇНА, ДЕ СХОДИТЬ СОНЦЕ
Що поєднує Японію та Україну? Хто з видатних японців мав
українське коріння? У чому секрет зростання економіки
Японії, і чому відомі на весь світ японські бренди насправді
є не зовсім японські? Ці та інші цікаві факти знає Другий
секретар Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі.

Японія й
Україна
Територіально Японія
майже вдвічі менша за
Україну — 377 972 км²
проти 603 628 км², однак
кількість тамтешнього
населення є втричі більша, ніж у нас — 127 та 45
мільйонів відповідно.
Щоб поїхати до Японії,
українцям потрібна віза,
але від 1 січня 2018 року
процедуру її отримання
спрощено.
Японія перенасичена
тунелями, тому, на відміну від України, там не
існує залізниці, що не
вела б через тунель. До
слова, саме цим українська залізниця захоплює
японців.
На початку ХХ сторіччя в Одесі відкрили
Генеральне консульство
Японії. Тоді це українське
місто було для східноазійської країни „вікном“
до Європи, зокрема чи
не єдиним торговим
шляхом.
За всю чотирьохсотлітню історію японського мистецтва сумо є декілька відомих борців,
один із яких — Тайхо (Ная
Кокі, 1940–2013). Батько спортсмена, Маркіян
Боришко, був українцем,
народженим у Харківській області. Майже всі
японці знають, хто такий
Тайхо, але лише одиницям відомо про його
українське коріння.
Спитайте жителя Японії про відомих українців
— він назве прізвище
„Шевченко“, але мати-

У Японії багато новин
про події на сході України, тому японці добре
про це знають. З іншого
боку така тенденція має
й негативний бік: про
Україну можна розповісти багато чого, але,
незважаючи на це, всі
японські ЗМІ згадують
лише про війну, тому багато японців нині уявляють Україну вкрай небезпечною й бояться сюди
їхати.
ме на увазі не Тараса, а
Андрія. Пересічні японці
ніколи не чули про видатного українського
поета і, тим паче, не ознайомлені з українською
літературою. Серед відомих в Японії українців
— Сергій Бубка та Олег
Верняєв.
Чорнобильська катастрофа — яскрава асоціація з Україною, про
неї знають усі. А через
велику аварію 2011 року
на Фукусімській АЕС,
ставлення японців до
українських подій ще
більше змінилося: раніше
це була трагедія в якійсь далекій незнайомій
країні, але після власної
біди вони усвідомили
всі масштаби такої катастрофи і нещастя українців.
Майже всі японці
впевнені, що борщ —
страва російської кухні.
На думку пана Юічі, це
відбувається тому, що
спілкування між українцями та японцями лише
зароджується.

Японське
економічне
диво
70% Японії — гори,
тому тут дуже мало території, яку можна використовувати у господарському плані, і майже відсутні природні ресурси.
Незважаючи на це японська економіка — третя у
світі.
Успіх Японії полягає
в тому, що вона вивчає
досвід інших країн, науки,
які в них розвиваються, і
переймає це все, роблячи
„своїм“. Цікаво, що існує
навіть сталий японський
вислів, який у перекладі
означає, що потрібно вивчати й переймати досвід
інших країн, але не забувати про своє коріння та
історію. І тут неможливо
не згадати Шевченкове
„І чужому научайтесь, й
свого не цурайтесь“.
Нині Японія — виробник автомобілів та
електротоварів, відомих
у всьому світі (Honda,
Lexus, Suzuki, Mazda,
Mitsubishi, Toyota, Сanon,

Kenwood та ін.), але мало
хто знає, що технології їх
створення не належать
японцям.
Побутує думка, що
Японія — дуже дорога
країна, але порівняно з
великими європейськими державами, тут навіть
трохи дешевше.
Японці відомі своїм
трудоголізмом: працювати понаднормово —
звична для них справа.
Щобільше, у Японії існує
навіть традиція-система,
пов’язана з роботою: по
завершенню навчання в
університеті випускники
отримують робоче місце,
на якому працюють упродовж усього життя. Найбільш поширеною така
система є у великих компаніях та корпораціях.

Інше

Ще тридцять років
тому для японців було
дивно спілкуватися з
чужоземцями: якби на
вулиці до них заговорив
незнайомець з іншої країни, вони могли просто
втекти.
Нині університети
Японії активно ведуть політику збільшення кількості чужоземних студентів, левову частку яких
наповнюють представники Східної Азії (Китай,
Корея). Найпопулярніша
спеціальність серед чужоземців — будівництво.
На відміну від інших
держав, японське громадянство отримати майже
нереально.
Знайти в Японії роботу, не знаючи японської
— можливо, наприклад,
якщо ви добре розмовляєте англійською. Однак
пересічні японці англійської не знають, тому,
вивчити японську — все
одно доведеться.
Анастасія МОЗГОВА
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OPEN YOUR MIND
На ювілейному BOOKFORUM відвідувачів позбавили
зору.
Зала театру імені Лесі Українки заповнена вщерть. Жодних суперечок, скандалів і виборювань
місця поближче до сцени — це тут
ні до чого. „Ми зав’яжемо вам очі
і змусимо слухати!“, — так одеський Театр Вух презентує аудіовиставу „Чужі“.
Організатори роздають чорні стрічки зі словами „скористайтеся ними, коли вас
попросять зав’язати очі“.
Але чекати на команду не
доводиться: відвідувачі у
захопленні і хочуть якнайскоріше відкрити те нове, за
яким сюди прийшли, вони
— як діти, що шукають по
всій квартирі подарунки від
святого Миколая задовго до
самого свята. Майбутні „глядачі“ миттєво зривають ґумки із пов’язок, затуляють очі,
роблять селфі, бо так буває
не щодень. Мені це на руку,
бо для свого матеріалу я також потребую ілюстрацій. Ми
з подругою „селфимось“, не
боячись мати кумедний вигляд.
Команда нарешті звучить. У залі
темніє.
Дві плями світла — все, що
бачу. Обіймаю сильніше наплічник і притискаю його до себе — а
раптом украдуть. А раптом нас
усіх зараз виставлять на глум?
Ми ж нічого не бачимо. Яскраві
спалахи фотокамери пронизують
темряву, а ти — безпорадний, бо
не знаєш, хто це робить, з якою
метою, де і як потім використає
зроблені фото. Голоси акторів
відволікають від дурних думок
і починається те, на що ніхто не
очікував.
„Ви нічого не побачите“ — абсолютна брехня. Ви побачите,
до того ж — кожен унікальний
фільм. Про те, що коли зникає зір
— загострюється слух, знають
усі, але ніхто ніколи не говорив,
яким „гострим“ стає мозок. Дивовижно, для того, щоб уявити
героя, достатньо лише його голосу. Картинки змінюються у голові
щосекунди, відповідно до того,

що говорять зі сцени. Не можна
сказати, що ти уявляєш те, що
чуєш, ні — на це нема часу. Деталі образів героїв повісті поступово стають відомими й мозок їх
автоматично, за долю секунди,
корегує на правильне зображення: волосся довгоногої стрункої
білявки блискавично відпадає до

необхідної довжини і розчиняється у просторі після слів „підстрижена під каре“. Ти не розумієш,
як це відбувається, але мозок
працює настільки шалено, всотуючи кожну секунду отриманої
аудіоінформації, що думати просто нема коли — ти підкоряєшся
уяві й дивишся власне авторське
кіно. Усі ці речі завжди існували
у твоїй голові, а у потрібний момент мозок вийняв їх із далеких
запилюжених закамарків. Ніяково
і навіть страшно сприймати свій
мозок, з яким живеш усе життя,
як третю особу, але у такій ситуації ти абсолютно не знаєш, чого
від нього чекати.
Болять очі. Мозок щосекунди
надсилає імпульси, яким вони
безвідмовно підкоряються, намагаючись вполювати бодай клаптик
візуальної інформації. Заплющуєш
— ситуація гіршає, бо пошуки стають ще активніші, і я усвідомлюю,
що мої очі теж мені не належать.
Стає цікаво як реагує публіка.
Оскільки побачити це неможливо

— прислухаюся: лайливі коментарі — відповідь на чоловікову зраду, важкі зітхання, що служать
співчуттям покинутій дружині,
сміх як характеристика вчинків
дітей.
— Аудіовистава „Чужі“ змусила подивитися по-новому на
багато речей і навіть кинути виклик собі — покластися на слухове сприйняття і власну уяву.
Окрім цього, такий формат стимулює мозок працювати активніше й кардинально інакше, не
так, як він звик. Цікавий факт:
одним із способів запобігання виникненню захворювань
Альцгеймера та Паркінсона
є зміна звичного ладу. Підійде будь-що — чищення зубів
лівою рукою, незнайомий
маршрут додому, приготування їжі лише однією рукою
тощо. Що більше ми займаємося чимось новим і незвичним для нас, то краще для
нашого мозку, оскільки ми
змушуємо його працювати
і продукувати нові нейронні
зв’язки. Вивчення нової мови,
поява нового хобі, спілкування з цікавими людьми допомагають мозку не впасти у
„сплячку“ і розвивати креативність. Сьогоднішній захід став
для мене такою „превентивною
таблеткою“, — ділиться враженнями „глядачка“ Лілія Довганик.
Окремо хочеться відзначити
майстерність акторів. Якщо глядач позбавлений зору, то вони
втрачають усе за допомогою чого
змушують публіку вірити й співпереживати. Єдиний інструмент
таких митців — голос, який має
виконати роль зовнішності, костюмів, емоцій, міміки, жестів, декорацій. Щобільше, незважаючи
на гру лише двох акторів, Олени
Андрейчикової та Андрія Хаєцького, я чітко змогла почути й „побачити“ не тільки головних героїв
— подружжя, а й їхніх дітей, друзів, батьків, психіатра, кардіолога,
завідувачку дитбудинком, німця
та інших осіб. Завдяки піаністці
Марії Грабіні аудіовистава мала й
„декорації“, що допомагали повніше розкрити образи героїв.
Анастасія МОЗГОВА
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МАКС ДАУНТЕНДАЙ.
ПОВЕРНЕННЯ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ

| Світлини Наталії Павлишин

Днями у Львівській політехніці презентували збірку
перекладної поезії німецького поета-імпресіоніста та
художника Макса Даунтендая. Її підготувала та видала
випускниця нашого університету, яка нині мешкає в Німеччині,
Ольга Котик. Збірка надзвичайно романтичних віршів вийшла
під патронатом Міжнародного інституту освіти, культури і
зв’язків із діаспорою.

Доля Макса Даунтендая (1864–1918) цікава й водночас дуже
складна. Трагічну роль
у його житті відіграли
обидві світові війни: не
дочекавшись місяця до
звершення Першої світової війни, поет помер
в ув’язненні на острові
Ява, а під час Другої світової війни його малярські твори було повністю
знищено.
За життя Макса Даунтендая
називали
„тихим ніжним мрійником“, а після смерті
— визнали „найяскравішим представником
німецького літературного імпресіонізму“ на
рівні із Ґеорґе, Рільке та
Демелем. Він був і висококласним художником
імпресіоністом, одним
із чільних представників берлінської богеми.

Він товаришував із легендарними Едвардом
Мунком та Станіславом
Пшибишевським. Непересічність цієї постаті
доповнюється ще й любов’ю до мандрів. Макс
Даунтендай надихався
у США, Мексиці, Японії,
Китаї, Гаваях, Цейлоні,
Греції та Єгипті, описуючи побачене в своїх
творах.
Тож 18 вересня у
Львівській політехніці
відбулося нове народження митця. Варто
наголосити, що минулоріч Німеччина та Україна відзначали 25-річчя
встановлення дипломатичних відносин, а міністри закордонних справ
обох країн ухвалили
провести українськонімецький рік мов для
зміцнення та розбудови
взаєморозуміння і друж-

би. Тож такі заходи, як
презентація цієї книги,
сприяють налагодженню співпраці між двома
країнами в культурноосвітній галузі. Привітати
Ольгу Котик із виходом
книги прийшла почесна
консулка ФР Німеччини
у Львові Мирослава Дякович. Вона зазначила,
що Макс Даунтендай —
прекрасна постать, яка
заслуговує не лише на
повернення, а й визнання в обох державах.
— Ольгу Котик я знаю
ще зі студентської лави.
Вона — інженер за фахом. Була дуже здібною
студенткою. Свій диплом захистила французькою мовою. Нині
Ольга виступила в новому амплуа — дослідниці
та перекладачки. Відкриття імені такого видатного поета — це ве-

ликий подарунок
у духовному світі,
— наголосила у
своєму вітальному слові директор
МІОК Ірина Ключковська.
Модерував
захід молодший
науковий співробітник МІОК Назар
Данчишин.
— Переклади
справляють гарне
враження: легкі,
граційні, добра
українська мова.
Відповідна строфіка й римування.
Читаються легко й доступно. Жоден рядок не
викликає заперечення,
— підкреслив відомий
поет, лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка
в галузі літератури Ігор
Калинець. Його схвальний відгук про переклади додав Ользі мужності
видати цю збірку поезій.
Відчути настроєвість
поезії, заглибитися в
плетиво думок допомогли присутнім учасники
Народного театру-студії
„Хочу“ Народного дому
„Просвіта“ нашого університету, які під музику
декламували вірші Макса Даунтендая.
Усі виручені з продажу книги кошти Ольга
Котик спрямує на харитативну діяльність.
Наталія ПАВЛИШИН
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БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ ЗАКЛИКАЄ СВІТ
ДО ДІАЛОГУ
„Діалог — дуже важливий елемент загальнолюдської
культури, який ми повинні віднайти в собі. Зараз ми
живемо в культурі, яка не вміє слухати. Тому часто
крик суспільних дискусій такий високий. А уявіть, як
непросто почути, коли йдеться про діалог зі сусідами.
Діалог — це терапія ран“, — така, мабуть, найважливіша
думка зустрічі Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука,
яка прозвучала в межах презентації на 25 Book Forum
перекладу польськомовної книги „Діалог лікує
рани“, що побачила світ у видавництві „Свічадо“
(український переклад Тараса Різуна).

| Світлини Наталії Павлишин

Про актуальність теми
можна багато говорити.
Та свідченням того, що
діалог і розуміння справді
необхідні є те, що на презентацію цієї книги завітало духовенство, митці,
студенти, представники
місцевої та обласної влади, чиновники та чимало
охочих, а також Президент України Петро Порошенко. Очільник держави
у своєму виступі говорив
про значимість єдиної
Української Церква, яка
відіграє важливу роль у
єднанні та державотворенні нашої держави.

Якщо ж говорити
про книгу „Діалог лікує
рани“, то її адресатом не
є українське середовище. Головний акцент був
поставлений на молодого польського читача,
який сьогодні про Україну нічого не знає. Та, як
зазначив Патріарх, це
парадокс сучасного інформаційного світу — ми
надто мало знаємо одне
про одного.
— Минулоріч ми відзначали 30-річчя початку офіційного руху
українсько-польського
примирення, який ініці-

ював Папа Іван Павло ІІ.
Ті роки були дуже різні.
Багато відбулося в усьому світі. Сьогодні польсько-українські стосунки не є в найкращому
історичному моменті.
Іван Павло ІІ був переконаний, що для зраненої
і поділеної Європи нема
іншого способу, щоб розвиватися, аніж як вилікувати рани й об’єднати
континент, — підкреслив
Блаженніший Святослав.
У книзі „Діалог лікує
рани“ порушено питання про Україну сьогодні, Митрополита Шептицького, історію
УГКЦ та виклики,
які стоять перед нею
в сучасному світі,
польсько-українські
стосунки, Римо-Католицьку Церкву
та стосунки з нею в
Україні, стосунки з
російським православ’ям та екуменічний діалог.
Співавтором видання є відомий
польський журналіст, керівник закордонного відділення
Інформаційної католицької агенції
Кшиштоф Томасік.
Ці інтерв’ю тривали
понад десять годин.
Журналіст ставив
запитання від імені

упередженого поляка.
Бо, як переконаний глава УГКЦ, ми сьогодні маємо творити діалог у всіх
можливих контекстах,
тож старалися, щоб ця
книга працювала промотором діалогу. Зараз вже
навіть визріла ідея другого тому цієї книги.
— Переконаний, для
того, щоб Україна та
Польща були великими
державами, вони повинні
відкрити велич і святість
Митрополита Андрея
Шептицького. Його думки були важливі не лише
впродовж якогось періоду, вони випередили свій
час та є актуальні дотепер, — додав очільник
УГКЦ. — Ми живемо у
складний час, та я шукаю
відповіді у працях Митрополита Андрея Шептицького. Якщо говорити
про процеси, які відбуваються в житті наших
православних братів, то
позиція УГКЦ є такою, як
колись казав Митрополит Андрей Шептицький:
„Я готовий зректися проводу своєї Церкви, нехай
очолить її хтось із православних братів, тільки
щоб ця Церква жила в
єдності та сопричасті з
наступником апостола
Петра“.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЗОЯ ЛІСОВСЬКА: „ МОЄ МАЛЯРСТВО НЕ МОГЛО
ІСНУВАТИ БЕЗ УКРАЇНИ“

| Світлини Наталії Павлишин

Повернення до України імен, які є стрижнем нації, що,
опинившись на чужині, невтомно доводили світові: я —
українець чи українка — це те, чим нині збагачується наша
нація. 17 вересня у Львівській опері відбулася непересічна
подія — презентація книги „Зоя Лісовська: Джерела пристрасті.
Малярство, графіка“.

На представленні видання була присутня Зоя
Лісовська — мисткиня
світового рівня разом із
донькою, теж не менш відомою за межами України художницею, ЛадоюАріяною Нижанківською.
На презентації зібралося
надзвичайно багато відомих діячів культури та
мистецтва України.
Зоя Лісовська проживає нині в Женеві, але
репрезентує українську
культуру в багатьох країнах. Її малярські виставки
відбувалися в Нью-Йорку,
Ріо-де-Жанейро, Торонто,
Чикаґо, Лондоні, Львові…
Свою творчість мисткиня розпочала із настанов батька, а вже з початку
1950-х років, виробляючи
власне розуміння пластичної форми в малярстві
і графіці, розбудовувала
свій мистецький стиль,
позначений особливим
поетичним світосприйняттям та національно зорієнтованою тематикою.
На сьогодні її творчість

становить цілісну жанрово-видову і смислову
структуру, в основі якої
— неповторна авторська
екзистенція, експресія та
пристрасність.
У житті Зої Лісовської
тісно переплітаються і взаємодіють різні мистецькі
таланти — живописця, іконописця, графіка, музичні і
театральні здібності.
— Моє малярство не
могло існувати без України. Для мене немає малярства без захоплення,
без бажання його, без цікавості. Малярство — це
живий організм. Воно не є
додатком до життя, а саме
життя. Коли торкає мене
якась тема, це не натхнення, яке потрібно шукати, а
сентенція думок і емоцій.
Без вагання мистецтво
стало моїм другим диханням. Життя продовжується, на моїм місці мої внуки
говорять українською мовою в чужому морі. А я іду
з пензлем у руці, доки ще
день не випито, — з такою
промовою виступила Зоя
Лісовська.
Серед багатьох її шанувальників і друзів — відомий науковець, філософ,
письменник Андрій Содомора. Його роздуми стали
передмовою до цієї книги.
Він зазначив, що ця книжка підказала відповідь на
питання, що таке краса.
— Краса — це схвильованість душі. Гомер
порівнював людську душу
з плесом, яке хвилюється.
Тому душа мусить хвилюватися, щоб вона не лише

віддзеркалювала, а відтворювала. У роботах Зої
Лісовської мене особливо
дивує схвильованість у
всьому — в пейзажах, у відображенні міста і навіть у
натюрмортах. Це свідчить
про те, що душа мисткині
перебуває в постійному
творчому натхненні, — наголосив Андрій Содомора:

Ця книга найперше
буде цікава мистецтвознавцям та тим, хто сам
занурений в художній світ.
Та це видання, на переконання директорки Міжнародного інституту освіти,
культури і зв’язків із діаспорою Ірини Ключковської, для кожного українця, бо ми маємо право
знати те, що забрала від
нас система, знати про
людей, які розсипані по
цілому світі.
— Наша історія — це не
дати і дані, а люди, які вписуються у загальну канву
історії. Тому маємо знати
шлях, який стелився перед
родиною Зої Лісовської —

з українських земель через Берлін, пройшовши всі
кола пекла для переміщених осіб і до нинішнього
прекрасного фоліанту. Ми
маємо право знати про
наших аристократів. Із нас
десятиліттями вичавлювали все аристократичне, з
нас робили плебс. Але родина Зої Лісовської — це
шляхтичі. Ми повинні цим
пишатися. Аристократизм
у пані Лісовської є в усьому: в її ставленні до людей,
малярстві…, — підкреслила Ірина Ключковська.
Книга „Зоя Лісовська:
Джерела пристрасті. Малярство, графіка“ вміщує

не лише факти про життя
і творчість видатної української мисткині, громадської та культурної діячки
української діаспори, а й
безпосередньо її художні
твори, виконані у різні періоди творчості.
Упорядкував видання проректор Львівської
академії мистецтв Роман
Яців. У виданні розміщено
й звернення посестри Зої
Лісовської — письменниці
Віри Вовк.
Під час презентації
книги Зої Лісовській вручили Золотий герб від громади міста.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЕНН ЕППЛБОМ:
„УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ПІТИ В АРХІВИ,
ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ПРАВДУ ПРО ГОЛОДОМОР“

Цьогорічний 25 Book forum для
мене розпочався саме з презентації „Червоний голод. Сталінська
війна проти України“ та зустрічі з
її авторкою. Особлива цінність видання в тому, що воно базоване не
лише на документах, а на усних історіях, листуваннях між радянськими можновладцями. Це відкриває
чимало нових, досі невідомих свідчень про особливу жорстокість,
спрямовану проти українців.
Цю книгу називають „емоційною, майже виснажливою, але
дуже цікавою“. Вона з’явилася
восени минулого року в Британії
та США, а цьогоріч видавництво
Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення
Голодомору видало книгу українською мовою.
Дискусію-презентацію книги
організували за підтримки Посольства США в Україні, спецпроекту
Українсько-Єврейська Зустріч та
HREC-PRESS. Модерував захід директор Гарвардського українського

наукового інституту, історик Сергій
Плохій.
Енн Епплбом здавна цікавилася
Росією, Польщею та Україною. Львів
був першим українським містом, яке
вона відвідала. Пізнання Центрально-Східної Європи для авторки розпочалось 1989 року — перед розпадом СРСР, коли демократичні рухи
набирали сили.
— Я хотіла зрозуміти, чим жила
Східна Європа. Мене затягнула історія того, що відбувалося в час розпаду Радянського Союзу, цікавили
ментальні переворотні моменти.
Досліджуючи історію, побачила, як
виглядала система тоталітарного
режиму, з її ГУЛАГом та переслідуваннями. Саме це і привело мене до
України. А, розпочинаючи вивчення
теми Голодомору, зрозуміла, що це
тривало більше, ніж два роки (193233 рр.): розпочалося ще 1917 року з
російської та української революцій
— ці події — пов’язані. У книзі я акцентувала увагу на тому, що навіть
ці два роки було показано по-різному. Тому українці мають піти
в архіви, щоб
дізнатися правду про 1932–33
роки, — наголосила дослідниця.
Вона переконана, що в
нас є унікальна
можливість, яку
мають далеко
не всі країни Європи — відкриті
архіви. Енн Епплбом впевнена, що історію
потрібно фор-

| Світлини Наталії Павлишин

„Головне чого прагнула — відповісти, що сталося в
ті часи на території України, як це було, що до цього
призвело, а головне завдання — розповісти історії
людей“, — так окреслює свою нову книгу „Червоний
голод. Сталінська війна проти України“ польськоамериканська журналістка, історикиня, лауреатка
Пулітцерівської премії Енн Епплбом.

мувати, відділяючи факти від пропаганди. Саме це спроможне зробити
лише українське суспільство, яке
найбільш зацікавлене в ідентифікації
свого минулого.
— Від самого початку Сталін
сприймав Україну, як загрозу для
себе і Союзу. Досі в Росії не допускають думки про сильний Київ. І війна
на сході України є підтвердженням
цього. Голодомор потрібно сприйняти як урок. Досліджуючи історію, я зрозуміла, — Сталін програв.
Йому не вдалося знищити українців.
Це сумний і дуже болісний, але корисний урок. Сподіваюся, що Україна використає цей досвід і змінить
свою країну, її сприйняття і самосвідомість, — додала Енн Епплбом.
„Червоний голод. Сталінська
війна проти України“ базується на
історіях людей, які пережили голод.
Авторка каже, що намагалась бути
лише посередником, а не суддею
подій.
— Коли говорити відверто, то ця
книга була найважчою. Про ГУЛАГ
я читала обдумані спогади інтелектуалів, які описували своє життя,
проте вони вижили. Про Голодомор
немає позитиву. Це історія про те, як
гинули тисячі. В певні моменти мені
здавалося, що я пишу ті книги для
того, щоб нагадати людям темні сторінки історії, які точно перекривають
всі сьогоднішні проблеми.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЮВІЛЕЙНИЙ BOOK FORUM ЯК ТЕРИТОРІЯ
ДИСКУСІЙ І ПРОПОЗИЦІЙ

| Світлини Наталі Яценко

Читаючи, звільняємося і можемо поводитися так, як
хочемо, ніби обмежень не існує. Ми отримуємо певну
свободу й нами, мислячими, важче маніпулювати.
„Вірю, що читання книжок може врятувати конкретну
людину в певній ситуації, а також — країну, якщо
українці читатимуть хоча би п’ять книжок на рік.
Читання дасть змогу багато всього зрозуміти, зробити
висновки й далі рухатися за покликом серця“, —
президентка ГО „Форум видавців“ Олександра Коваль
налаштована оптимістично. Хоч букфорумівські круглі
столи й зустрічі на тему українського книжкового
ринку показали, що реалії не є надто втішні.

Усе починається
з книги
На думку Олександри Коваль,
у галузі книговидання спостерігаємо суттєві зрушення. Насамперед — два роки тому створено Інститут книги, в якому вже,
правда, змінилося три директори. Іще з позитивного: держава
виділила 120 млн грн. на поповнення бібліотечних фондів, підтримала Book Forum і допомогла
масштабно представити Україну
на Франкфуртському книжковому ярмарку. Вступ у дію закону про вироблення дозволу на
ввезення до України російських
книг сприяв збільшенню українськомовного книжкового асортименту. Є великий і незадоволений попит на українську книжку в
східних регіонах. З другого боку,
підтримки від держави недостатньо — очевидне, порівняно з то-

рішніми показниками, падіння
тиражів.
Круглий стіл „Український ринок книги. Стан. Проблеми. Перспективи“, який вів президент
Громадської спілки „Українська
асоціація видавців і книгорозповсюджувачів“ Олександр Афонін,
дав змогу відкрити різні пласти
книговидання, осмислити виклики у кожній із жанрових ніш.
Так за даними Книжкової палати
України ринок художньої літератури є на рівні виживання: за
останні п’ять років кількість назв
видань зросла, але незначно,
тож відстаємо від Словаччини
й Литви, ще більше — від Польщі. Шістдесят відсотків художніх
видань становить перекладна
література, та не маємо українською навіть половини зарубіжної класики (швидко перекладають у нас лише бестселери),
і число перекладів є меншим,

ніж мало би бути. Найгірше те,
що середній наклад книг упав на
25%. Переймання станом художнього книговидання невипадкове
— художня література служить
показником здоров’я книжкового ринку загалом. Якщо Інститут
книги займатиметься не тільки
держзамовленнями, а й формуватиме стратегічний розвиток
галузі, можна сподіватися на поліпшення стану.
Відсутність статистики, зокрема щодо продажу книжок напрямку нон-фікшн, заважає розвитку книжкового бізнесу. Брак
обігових коштів теж йому не на
користь. Директор видавництва
„Наш формат“ Антон Мартинов
уважає, що маємо вирішити його
кредитування, сфокусуватися на
поповненні бібліотечних фондів
і перекрити кордон із Росією
— звідти прийшли великі бізнес-гравці, які знають, як продавати, і споживач, маючи російськомовний і українськомовний
варіант одного й того ж видання,
частіше обирає перший.
Про плачевне наповнення
ринку навчальною літературою
для вишів та науковими виданнями розповів директор видавництва „Знання“ Володимир Карасьов. Ще років десять тому ця
ніша була достатньо наповнена
— основними споживачами були
бібліотеки вищих навчальних закладів. Тепер ринок активний
переважно у галузі медичної літератури — велика закупівля не
лише рідної, а й чужоземної літератури для медиків. Потреба
в ній зумовлена тим, що, на відміну від інших фахівців, низький
професіоналізм лікаря побачити найлегше. Та загалом вишам
не потрібні знання. Тому якщо
система освіти залишиться такою, як була, й українська наука
не розвиватиметься, то добрих
перспектив для цієї книжкової
ніші нема.
Дещо ліпше виглядає становище дитячої літератури. Попри
те, що багато молодих батьків
мало або взагалі не читають (на
зміну споживацькому інстинкту
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мав би прийти культурний інстинкт), попри фінансову нестабільність
населення й відсутність
його орієнтації у книжковому просторі, дитячі
книжки видають і купують. Нові видавництва
задають тренди, серед
яких — домінування підліткової й візуальної літератури, поєднання у
виданнях розваги з розвитком, надання пізнавальній книзі інтерактивності. Цей сегмент ринку
наповнюють українські
автори, вони шукають
жанри й форми для розмови з
дітьми на складні теми. Наразі
відсутня платформа спілкування з читачем, хоча для розвитку
онлайн-комунікації з підлітками
вже створено читацький клуб
LitBazar.
Допомогти розвитку книжкового ринку в усіх напрямках міг
би повний моніторинг видань
(даних Книжкової палати недостатньо), створення їхнього єдиного каталогу й державна підтримка.

В умовах війни
Війна на сході України стала
каталізатором змін. Вона загострила старі проблеми суспільства і створила нові. У центр
боротьби, вважає заступник міністра культури Юрій Рибачук,
потрапила людина, її безпека,
вміння відрізнити правду від
брехні. Держава, на його переконання, хоче підтримати галузь книговидання, та заважають інерційність системи й брак
нормативних документів. Зусиль
Інституту книги й Міністерства
культури недостатньо, мають
долучатися до діяльності й інші
відомства.
Війна спонукала до появи нових авторів і нових тем та творів.
Особливий творчий сплеск відбувався після Майдану й на початку воєнних дій. Поступово, набираючи активних темпів, стала
заповнюватися ніша нон-фікшн,
потіснивши російські переклади.
Наукові ж видання — це здебільшого документи наукових конфе-

ренцій, а не результат наукових
досліджень. Тоді як у радянські
часи кожен захист дисертації
мав супроводжуватися виданням
повноцінної брошури, написаної
популярно, і її міг знайти навіть
читач сільської бібліотеки. Про
наукове сучасне просвітництво
за кордоном говорити й не доводиться. Крім цього, 65% виданої
літератури — видання для школи,
а мало би бути 70% видань для
продовження самоосвіти після
здобуття людиною освіти.
Ініціатива передати книги на
схід України не отримала належного розвитку, бо недостатньо
фізично перенести книжки, потрібна активна участь тих, хто міг
би про них розповісти, зацікавити ними. І це мають бути не лише
спорадичні поїздки до східного
читача окремих письменників, а
ціла система культурних заходів.
Позитивним за останні роки
є те, що в Україні зросла затребуваність на культурні простори. На неї оперативно
й гнучко відгукнулися
бібліотеки. Вони стали
засобом інтеграції громади, а для вимушено
переселених осіб — ще
й другим домом. Дехто з бібліотекарів і до
воєнних дій зрозумів,
що бібліотеки, попри
застарілість фондів,
мусять зазнати трансформацій, бо людям
хочеться більшого, ніж
просто прийти і взяти-здати книжку. Таким чином бібліотеки
стають навіть у Запо-
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різькій області освітньо-культурними центрами, осередками
дозвілля. Для цього використовують їхні читальні зали. Звісно,
нам наразі далеко до китайських
чи французьких книгозбірень, де
о восьмій ранку може бути черга
з молодих читачів, але орієнтація
на вимоги часу в наших бібліотек
уже є.

Підсумовуючи
Попит на українську книжку
є. Батьки вибирають книжечки для своїх дітей здебільшого
українською. Чекають на книжки і на сході України, бо війна
підсилила насамперед нашу
гуманітарну кризу. Багато хто
зі спікерів BookForum’у покладає надію на сприяння держави
у книговиданні, хоч і зважає на
реалії — потребу реформ у багатьох галузях суспільного життя та брання відповідальності за
книжковий добробут кожного з
нас і громад. Наразі є
зміни всередині книговидавничої галузі, в
очікуванні — на зміни
більші й ззовні. Видавці
мають тримати руку на
пульсі потреб читача,
бо інакше будуть збитковими й продукуватимуть макулатуру. Ну а
наша скромна читацька
роль — вибирати, купувати (чи брати у друзів,
у бібліотеці) книжки й
читати. І не тільки під
час Форуму.
Наталя ЯЦЕНКО
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ВІДСВЯТКУЙ — ПРОБІЖИ Й ПІДТЯГНИСЯ!
Студенти Львівщини відзначили Міжнародний день
студентського спорту: 20 вересня вони взяли участь
у масовому флешмобі з підтягування на турніках, 26
вересня було заплановано II вечірній забіг-феєрія.
Історія виникнення свята така:
на 38-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2015
року ухвалено рішення про щорічне відзначення 20 вересня Міжнародного дня студентського спорту — International Day of University
Sport (IDUS). Цьогоріч цей день
пройшов під гаслом Let’s IDUS!
Let’s train.
У Львові масовий флешмоб зібрав на території спортивного містечка Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного
студентів із 16 львівських університетів та коледжів. Учасників зареєструвалося майже 250, кожен
із них планував підтягнутися щонайменше 15 разів (зауважмо —
більшість із цим завданням успішно впоралася). Цікаво, що серед
юних атлетів були й представниці
чарівної статі. Наприклад, вихованка ЛДУФК Ольга Левчун із легкістю підтягнулася 16 разів, хоча,
як стверджує, могла би й більше.

Після масового підтягування
кожен із навчальних закладів обрав найкращого зі студентів, які
вже змагалися між собою. У такій
першості не залишив шансу іншим
курсант Національної академії сухопутних військ Олег Марченков
— зміг підтягнутися 38 разів. Другим, з результатом 28 разів, став
Михайло Суханюк, що навчається у Львівському національному
аграрному університеті. Трійку
найкращих замкнув Іван Мойсюк
зі Львівського коледжу транспортної інфраструктури, підтягнувшись
27 разів. До слова, Львівську політехніку презентувало двадцять
студентів, один із них зумів підтягнутися 24 рази.
Після змагань серед учасників флешмобу розіграли призи,
зокрема українську літературу
від департаменту внутрішньої та
інформаційної політики ЛОДА,
шкарпетки від dodo-socks, м’ячі
від Федерації футболу Львівщини.

Щодо II вечірнього забігу-феєрії з нагоди Міжнародного дня
студентського спорту, то стартував він о 20.00 26 вересня в
Стрийському парку. Дистанцію
5 км додали всі охочі, а також
фіналістки конкурсів краси „Міс
Львова“.

ѧѧ Наші паралімпійці тріумфально
розпочали й продовжили — „ні дня
без золотої медалі“ — змагання на
чемпіонаті Європи з фехтування
на візках. Своє реноме блискуче
підтвердив чемпіон Паралімпіади
в Ріо-де-Жанейро Андрій Демчук
(тренери — Світлана Колеснікова та
Віктор Нікулін) — завоював золото у
фехтуванні на шаблях. Він зумів залишити позаду 26 спортсменів із різних куточків Європи. Згодом Андрій
Демчук здобув ще дві, вже бронзові, нагороди у змаганнях на шаблі та
шпазі. У шаблі золоту нагороду також виборола Олена Федота, срібло
— Євгенія Бреус, а бронзову медаль
— Надія Дьолог. Утретє підтвердила
своє чемпіонство, виборовши на цих
змаганнях золоту нагороду, львів’янка Наталя Морквич.

вересня, Управління туризму
та курортів ЛОДА організовує
29 вересня сходження на гору
Парашка. Мета походу — пропагування туризму, висвітлення
його внеску в економіку світової
спільноти, розвиток зв’язків між
народами різних країн. Організатори запрошують жителів та гостей Львова в одноденний піший
похід, щоби підкорити одну з найвищих вершин Сколівських Бескидів. Учасників супроводжуватиме
Гірська оперативно-рятувальна
служба. Участь у заході безкоштовна. Виїзд зі Львова о сьомій
годині ранку. Збір учасників за
адресою вул. Винниченка, 18. Повернення до Львова о 21.00. Для
участі необхідна попередня реєстрація — https://goo.gl/eeyXu3.

піонкою світу з дзюдо в історії
цього виду спорту. Попередній
рекорд належав японці Рійоко Тамурі, яка 1993 року стала найкращою у світі у 18 років й 1 місяць
— Дарія Білодід виграла золото
у віці 17 років й 11 місяців. Українська дзюдоїстка вперше виступила на турнірі серії Grand Slam і
відразу здобула „золото“ у ваговій категорії до 48 кг. На змаганнях у Парижі Білодід спочатку без
проблем вийшла з групи. У півфіналі вона здобула перемогу над
японкою Фуної Танакі, а у фіналі
— над представницею Південної
Кореї Канг Ю Чжеонг. На шляху до
фіналу Дарія здобула ще чотири
перемоги. „Бронзу“ турніру виборола інша українка — Марина
Черняк.

ѧѧ До Всесвітнього дня туризму,

ѧѧ 17-річна українка Дарія Біло-

Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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КРОСВОРД
Горизонтально:
4. Глава держави у країнах з республіканською формою керування. 5. Перегородка з іконами у православному храмі, що відокремлює центральну частину
від вівтаря. 7. Метальна зброя, поєднання лука і ложа
з прикладом та спусковим механізмом. 9. Спосіб дослідження, пізнання чогось, спосіб дії. 11. Стан дуже
великого, але короткочасного нервового збу6
дження: велика радість, гнів, жах. 14. Президент України від 1994 до 2005 р. 17. Діючий
9
вулкан на Сицилії. 18. Річка в Україні,
13
ліва притока Дунаю. 19. Необмежена влада панівного в державі класу,
17
яка спирається на силу. 20. Пісня
венеціанських гондольєрів. 22. Їжа
тварин. 23. У Галичині так назива- 19
ють борошно. 24. Військо, збройні
сили держави. 25. Велика обсягом і
важлива за змістом книжка. 27. Круг- 22
лий майданчик посередині цирку.
28. Англійський письменник, автор
„Книги джунґлів“. 29. Дерев’яна вигну25
та палиця із зарубками на кінцях, якою
носять на плечах коновки з водою. 30. Волосся, що росте в чоловіків від скроні уздовж
щоки до виголеного підборіддя.
Вертикально:
1. Те, що варто наслідувати; взірець, зразок. 2. Український кіноактор, який грав у фільмах „Вавилон-ХХ“,
„Така пізня, така тепла осінь“. 3. Титул принцеси королівського роду в Іспанії. 6. Адміністративно-територіальна одиниця у Франції. 8. Один з основних методів
наукового дослідження. 10. Фахівець, який вивчає птахів. 12. Залізниця з канатною тягою для перевезення пасажирів на крутих підйомах і спусках. 13. Цього
бога у „Слові о полку Ігоревім“ названо „дідом вітрів“.
14. Епітет Афродіти, що походить від назви острова,
який був її улюбленим місцем перебування і де особливо процвітав культ богині. 15. Держава в Європі.

НАШ КАЛЕНДАР
27 вересня — Всесвітній день туризму.
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день людей
похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день музики.

Пам’ятні дати
27.09.1892 — народився Михайло Кравчук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах,
український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Павличко, український поет, громадсько-політичний діяч.
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16. Люди, що перебувають де-небудь як глядачі, слухачі. 21. Люб’язний, приємний вислів з похвалою; лестощі. 26. Виконавець складних гімнастичних номерів
у цирку. 27. Відома американська поп-співачка.

28.09.1956 — помер Остап Вишня, видатний український письменник-сатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), видатний український драматург.
29.09.1866 — народився Михайло Грушевський, видатний iсторик, письменник, голова Української Центральної
Ради.
29.09.1901 — народився Енріко Фермі,
італійський фізик, один із основоположників ядерної та нейтронної фізики, лауреат Нобелівської премії.
30.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український публіцист, історик, економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали
гетьманом Правобережної України.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1.10.1727 — гетьманом України обрали
Данила Апостола.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полiщук, український письменник.
1.10.1946 — Міжнародний військовий
трибунал у Нюрнберзі засудив до страти Ґерінґа, Ріббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера та ін.
2.10.1907 — народився Іван Багряний,
український письменник.
2.10.1990 — розпочалося п’ятнадцятидобове голодування українських студентів на Майданi Незалежності в Києвi.
3.10.1881 — народився Михайло Возняк,
український лiтературознавець, історик літератури.
3.10.1938 — помер Віктор Косенко, український композитор, піаніст.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8

1/16

Площа,
см2

450

220

110

50

24

Ціна, грн.

350

250

200

150

100

Примітка: непряма реклама, ювілейні та інші статті на замовлення —
50% від тарифів.

На обкладинці

(остання сторінка, повноколірний друк)
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

Площа, см2

450

220

110

Ціна, грн.

500

350

250

Виготовлення
рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення
і розміру:
• реалізація ідеї замовника
з використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.

Колектив кафедри філософії Інституту
гуманітарних та соціальних наук висловлює щирі співчуття професору кафедри філософії Світлані Михайлівні
Повторєвій із приводу смерті
брата.

Система знижок

За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Колектив кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії ІХХТ висловлює глибокі співчуття доценту
Вікторії Віталіївні Кочубей з приводу важкої втрати — смерті
матері.
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ѓ

МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри хімічної інженерії Інституту
хімії та хімічних технологій Національного
університету „Львівська
політехніка“ щиро вітає зі 60-річчям доцента кафедри

Щиро вітаю з днем народження кохану дружину,
асистента кафедри хімічної інженерії Інституту хімії
та хімічних технологій Національного університету
„Львівська політехніка“

Василя Павловича
ДУЛЕБУ.

Моїй прекрасній половині,
Моїй голубоньці-дружині
Я в день народження скажу,
Як я кохаю й бережу,
Як поважаю і люблю
Дружину рідную свою!
Скажу, як я тебе ціную
І ніжно-ніжно поцілую!
Бажаю, щоб, як сад, цвіла
І поряд щоб завжди була!

Ваш ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі:
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
дипломи бакалавра ВК № 32304565 і спеціаліста
ВК № 33372636 на ім’я Папка Оксана Юріївна;
студентський квиток № 11829060 на ім’я: Волошин
Мар’яна Іванівна;
студентський квиток ВК № 12070192 на ім’я: Андрущук
Уляна-Меланія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Кононенко Роман Юрійович;
студентський квиток № 12229036 на ім’я: Петрів Павло
Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Мельник Ірина Андріївна.
Вважати недійсним диплом спеціаліста КМ № 017270,
який видав Державний університет „Львівська політехніка“ на ім’я: Шкрябець Юрій Володимирович.
Вважати недійсним диплом спеціаліста ЛЗВЕ № 006177,
який видав Державний університет „Львівська політехніка“ на ім’я: Каламуняк Ігор Євгенович.

ѓ

Ірину Світозарівну
КОСТІВ.

Кохані варті
теплих слів

А ті, що їх висловлюють, — винагороди. Так ми собі подумали й маємо для всіх закоханих пропозицію: ви пишете своїй коханій(ому)
зізнання, вітання, надсилаєте чи
приносите в редакцію, а ми друкуємо його на сторінках „Аудиторії“. Ціна такого вчинку — 20 грн.
Зважте, це дешевше, ніж запросити свою пасію на каву! А на тих,
хто красиво й оригінально виявить
свої почуття, наприкінці року чекатимуть приємні призи. Будьте
сміливими й щасливими!

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 181159
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В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина МАРТИН

Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

На першій та останній сторінках— світлини
Наталії ПАВЛИШИН та Наталі ЯЦЕНКО.
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