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„Хотіла б, щоб мої ікони стали 
для когось поштовхом до змін“

Глафіра Щербак  



ВАША ДУМКА

ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ?

Арина Жарко, студентка четвертого курсу 
Інституту прикладної математики та 

фундаментальних наук:

Правил дотримуюся, але 
шпаргалками користуюся“
Це поняття для мене асоціюється з чесним скла-

данням іспитів та заліків. Цих правил я дотримую-
ся. Якщо вчишся для себе, то в твоїх інтересах зро-

бити, аби все було чесно. Але якщо щось не довчила, 
то шпаргалками користуюся, бо нереально вивчити все 

на світі, особливо дуже складне (через великий обсяг інформації).

Даріо Гавришкевич, студент третього 
курсу Інституту комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій:

„Списування сприймаю. 
Все решта — ні“
До академічної доброчесності ставлюся позитив-

но. Чи я списую? Само собою зрозуміло — я ж 
студент. Це погано, бо менше знань отримую, але 

такі ситуації вчать викручуватися, особливо якщо си-
диш за першою партою, перед викладачем, він пильно 

дивиться на всіх, виганяє тих, хто списує... Плагіатом не послуговуюся. Можу 
хіба як зразок подивитися, але завжди в основі — свої думки, свій аналіз. 
До хабарів ставлюся негативно. Якщо вже щось не довчив, можна підійти до 
викладача й попросити десь підтягнути оцінку, але не більше.

Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН

Проблема дотримання акаде-
мічної доброчесності доволі 
поширена не лише в укра-
їнських університетах, а й у 
США, Європі. Із появою но-
вих гаджетів щоразу більше 
можливостей, а отже, і спокус 
списати на іспиті, приписа-
ти собі чиїсь твердження у 
рефераті. Студенти відверто 
зізнаються, що вдаються до 
списувань (бо ж хто не спи-
сує, адже все вивчити немож-
ливо, це ж ознака кмітливості, 
бо є предмети, які тобі ні до 
чого). Про хабарництво зде-
більшого воліють говорити 
анонімно й образно: „Ну ви 
ж самі знаєте“, „Всяке тра-
пляється“. Однак одні цього 
не сприймають за будь-яких 
умов, другі ставляться лояль-
но, а треті цим зацікавлені, бо 
„Нащо мені то здалося?“.

Причин вчитися нечесно — ба-
гато. Але й не менше є причин 
вчитися чесно. Ніхто з нас не 
хотів би в майбутньому сти-
катися з поганими фахівцями, 
які сплагіювали магістерську 
роботу, з лікарями, які колись 
списували, а тепер не вміють 
встановити діагноз і при-
значити добре лікування, не 
хочемо їхати машиною, яку ін-
женер сконструював навгад, 
бо колись прогулював пари.

Всі розуміють, що привласню-
вати собі щось матеріальне 
— зле, але чомусь менше 
людей вважають за поганий 
вчинок присвоїти собі бодай 
частину чийогось наукового 
дослідження. Перший крок 
до якісної освіти нам дає сис- 
тема ЗНО. А що далі? Молода 
особа приходить до універ-
ситету з різними намірами, 
різними амбіціями й тому 
вчиться чесно або нечесно. 
Хтось запевняє, що без спи-
сувань неможливо. Однак це 
можуть заперечити студенти 
університетів-партнерів про-
екту „Сприяння академічній 
доброчесності“, які погоди-
лися вчитися чесно. Наскільки 
це важливо, ми вже частково 
сказали. 
Продовження теми — на 9 с. 

Богдан Вінярський, студент другого курсу 
Інституту енергетики та систем керування:

„До певної міри 
використовую чужі думки“

Про академічну доброчесність знаю. Ці прави-
ла сприймаю. Але, знаєте, всі списують. Плагіат 
сам собою — непогана ідея, але до нього тре-
ба свою думку додати, обґрунтувати її, тобто до 
певної міри використовую чужі думки. Хабарниц-
тво, звісно, є, але конкретно з ним не стикався, сам 
таким не послуговувався. Це вже крайність, коли аж ніяк не можеш вивчити.

Аліна Пічугіна, студентка третього курсу 
Інституту архітектури:

„Вчитися треба чесно“
Про саме поняття академічної доброчесності 
не чула, але самі принципи мені прийнятні. До 
будь-яких нечесностей ставлюся негативно. Ти 
йдеш здобувати знання, які в майбутньому ви-
користовуватимеш. Якщо давати хабарі замість 
того, аби чогось навчитися — такого не розумію. А 
як правильно використовувати цитати, думки інших у 
своїх роботах, мені розповіли ще під час навчання у ліцеї.
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NOTA BENE!

Закінчення на 12 с. m

ПОЛІТЕХНІКА РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ ІЗ 
ЗАКОРДОННИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ
Більше можливостей для студентів та нові шанси для розвитку науки — саме з 
такою ціллю відбулися домовленості між Львівською політехнікою зі словацькими 
та китайськими університетами.

27 вересня відбулася зустріч ректора професора 
Юрія Бобала та проректорів нашого університету з 
Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької 
Республіки в Україні Мареком Шафіною, першим ві-
це-президентом Словацької асоціації інформаційних 
технологій та першим віце-президентом Національної 
спілки роботодавців (НУЕ) Маріо Леловським, завіду- 
вачем відділу управління інформатикою та директо-
ром фінансів SEMPA Любошем Сібаком, заступником 
міністра закордонних справ SEMPA Станіславом Філі-
пом. У межах обговорення найбільше уваги приділи-
ли обміну студентів та можливостям практикуватися, 
а також отриманню подвійних дипломів. Саме про 
співпрацю в такому напрямі й підписали угоду.

А вже 1 жовтня пройшли перемовини з професор-
ською делегацією із Китаю про обмін студентами, 
можливості створення лабораторій у чотирьох інсти-
тутах Політехніки — комп’ютерного та будівельного 
спрямувань. Під час зустрічі директори цих інститутів 
розповіли про головні напрями навчання, акценту-
вавши на зацікавленні співпраці з китайськими коле- 
гами.

Н. П.

ЛАРИСА ІВШИНА: „НАША КУЛЬТУРА ТВОРИЛАСЯ  
НЕ ЛИШЕ ПІД СТРІХОЮ, А Й У МАРМУРІ…“ 

„Сім місяців Скоропадського — це Українська академія 
наук (заснована за його керівництва існує досі), Державний 
український архів, Національна галерея мистецтв, Український 
історичний музей, Українська національна бібліотека, 
Український театр драми й опери, Українська державна капела, 
Український симфонічний оркестр. До цього ще треба додати 
відкриття двох університетів, створення відносно дієздатного 
державного апарату, стабілізацію фінансової системи, визнання 
Української Держави 30 країнами та українські місії в 23 
країнах…“. Уже зі вступного слова головної редакторки газети 
„День“ Лариси Івшиної до книги „AVE. До 100-ліття Гетьманату 
Павла Скоропадського“ зрозуміло: це нове видання, як і 
десятки попередніх, що ініціювала і видала редакція „Дня“, 
повертає нам пам’ять і вкотре дає підстави для гордості.

21 вересня, в межах 
25-го Book Forum, відкри-
вали сторінки сторічної 
давнини. Тему Гетьманату 
Скоропадського досить 
побіжно вчать у школі, не 
надто заглиблюються і в 
університетах. Хоча, цей 
досвід державотворен-
ня, який, незважаючи на 
короткотривалість і крах, 
був особливо успішним і 
ми повинні його знати.

— Фокусна тема цьо-
горічного форуму —  
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СТУДІЇ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ — ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
26–29 вересня у стінах Львівської політехніки відбувся 
V Міжнародний конгрес „Сталий розвиток: захист 
навколишнього середовища. Енергоощадність. 
Збалансоване природокористування“.

Організував захід Інститут ста-
лого розвитку імені В’ячеслава Чор-
новола. Мета конгресу — зустріч 
фахівців з екологічного, економіч-
ного та соціального компонентів 
сталого розвитку задля обміну іде-
ями, обговорення тенденцій сталого 
розвитку, формування напрямів та 
планів подальших досліджень, нала-
годження корисних контактів тощо.

— Найбільше уваги ми приділи-
ли екологічній компоненті, оскіль-
ки вважаємо її дещо невідповідною 

системі збалансованого розвитку 
України — зазвичай її залишають 
поза увагою. Було заслухано допо-
віді про різні інновації на тему при-
родоохоронних технологій та мож-
ливостей їх застосування. Також 
відбулися цікаві зустрічі між науков-
цями з різних вишів, що займають-
ся схожою проблематикою, з метою 
створення трудових колективів, які 
б працювали над розв’язанням пев-
ної природоохоронної проблеми. Я 
вважаю, що конгрес вдався і ми до-

сягнули поставленої мети, учасники 
були задоволені, — ділиться орга-
нізатор заходу, завідувач кафедри 
екології та збалансованого приро-
докористування професор Мирос-
лав Мальований.

Окрім цього у рамках конгресу 
розглядали природоохоронні тех-
нології, які можна використати на 
практиці з метою якісного покра-
щення стану довкілля. Наприклад, 
колеги з Києво-Могилянської ака-
демії презентували доповіді про 
чинники захворювань — розпові-
дали, які саме викиди спричиняють 
конкретні хвороби. За словами про-
фесора Мальованого, така інформа-
ція має прикладне значення, оскіль-
ки дозволяє керувати екологічною 
безпекою нашої держави.

ІЗ ГОЛОВНОЇ ЗАЛИ

Початок навчального року багатий на засідання Вченої 
ради — 27 вересня поважний колектив зібрався цього 
місяця вдруге.

Головною темою став Міжна-
родний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою. Його очільниця 
Ірина Ключковська доповіла присут-
нім про стан МІОКу та перспективи 
його розвитку.

— Інститут невеликий, якщо не 
сказати малий, порівняно з іншими 
навчально-науковими інститутами 
університету. Це десяток осіб, який 
прекрасно виконує свою роботу — 
роботу, спрямовану на імідж Львів-
ської політехніки. Я бачу, як вони 
готують свої заходи, і бачу кількість 
цих заходів — подякувати справді є 
за що, — прокоментував доповідь 
ректор професор Юрій Бобало.

Результатом виступу Ірини Ми-
хайлівни стала ухвала Вченої ради 
про схвалення і підтримку роботи  
МІОКу, визнання цієї діяльності як 
важливої частини в реалізуванні гу-
манітарної політики університету, на-
лагодженні та зміцненні міжнародних 
зв’язків у галузі освіти, науки й куль-
тури, розвитку та підтримки зв’язків 
зі світовим українством та інше.

Особливою подією стало громад-
ське обговорення наукової роботи 

„Оптимізація теплофізичних про-
цесів в енергетичному обладнанні 
електростанцій“, представленої Київ-
ським політехнічним інститутом імені 
Ігоря Сікорського та Одеським націо- 
нальним політехнічним університе-
том. З таким проханням до Львівської 
політехніки звернувся Комітет з Дер-
жавної премії України в галузі науки 
і техніки, оскільки працю універси-
тетів-колег пропонують висунути на 
здобуття премії 2018 року.

Презентувати роботу Вченій 
раді Львівської політехніки приїха-
ли професор КПІ Євген Письмен-
ний та професор ОНПУ Олександр 
Корольов.

— Актуальність цієї роботи не 
викликає сумніву, оскільки наша 
енергетична безпека та енерге-
тична галузь загалом цілком за-
лежать від ефективності роботи 
наших атомних і теплових станцій, 
— зрезюмував директор Інституту 
енергетики та систем керування 
професор Андрій Лозинський.

Шляхом відкритого голосування 
Вчена рада проголосувала за по-
дання згаданої наукової роботи на 
здобуття Державної премії України 
в галузі науки і техніки, прийнявши 
відповідну ухвалу.

Не обійшлося й без традиційно-
го нагородження політехніків. Се-
ред особливих відзнак — вручення 
почесної грамоти й медалі Кабінету 
міністрів України завідувачеві ка-
федри теплоенергетики, теплових 
та атомних електричних станцій 
професору Михайлові Семераку, і 
нагородження завідувача кафедри 
гідравліки і сантехніки професора 
Володимира Чернюка грамотою 
Львівської політехніки з нагоди 
70-річчя.

Анастасія МОЗГОВА
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СТУДІЇ

„ЗОЛОТО“ З ОДЕСИ

Львівські політехніки вибороли Кубок Одеської 
політехніки у ювілейних міжнародних змаганнях із 
перегонів автономних роботів, присвячених сторіччю 
університету.

Змагання відбулися 15 верес-
ня. До Львова „золото“ привезли 
студенти кафедри фотоніки Олек-
сандр Комаренко, Дмитро Со-
кальський, Олександр Кузнєцов 
під керівництвом доцента кафед-
ри Василя Татарина. Переможців 
нагородили спеціальним кубком, 
який буде передано до директора-

ту інституту з метою поповнення 
колекції ІТРЕ. 

Політехніки боролися проти 18 
суперників — з України (15), Німеч-
чини (1) та Білорусі (2). Починаючи 
від 2013 року, команда Львівської 
політехніки завжди потрапляє до 
призової трійки у змаганнях такого 
типу. Варто зазначити, що двома 

іншими призерами також стали 
українські команди — з Черкась-
кого національного університету 
та Тернопільського економічно-
го університету відповідно, що 
свідчить про неабиякий потенціал 
України у цій галузі.

Нині переможці готуються при-
ймати Кубок Львівської політехні-
ки, що відбудеться 27 жовтня.

До уваги зацікавлених: збори 
гуртка робототехніки проходять 
щосереди, о 16.00, в аудиторії 018-Б 
 третього навчального корпусу.

Анастасія МОЗГОВА

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ РОЗШИРЮЄ 
МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ

26 вересня працівників інституту закликали користати 
перевагами академічної мобільності.

Захід організовано спеціально 
для завідувачів кафедр та коор-
динаторів міжнародної діяльно-
сті ІНПП. Про можливості участі в 
міжнародних програмах та проек-
тах присутнім розповіла викладач 
кафедри педагогіки та соціально-

го управління Оксана Іваницька. 
Слухачам презентували програ-
му Німецької академічної служби 
обмінів (DAAD) та програму імені 
Фулбрайта. Також відбулося обго-
ворення можливостей академічної 
мобільності в рамках програми 

Еразмус+ (KA1) та участі в проектах 
(КА2, Жан Моне).

Заступник директора ІНПП із 
наукової та міжнародної діяльно-
сті Тарас Герасимів наголосив на 
важливості участі в міжнародних 
проектах, а завідувач кафедри пе-
дагогіки Юрій Козловський поді-
лився успішним досвідом кафедри 
у реалізуванні програми Еразмус+.

Анастасія МОЗГОВА

Проблеми сталого розвитку та 
захисту довкілля особливо акту-
альні для західної України, оскільки 
для цих територій характерне зна-
чне антропогенне навантаження, 
викликане діяльністю теплоенер-
гетики, гірничо-хімічної, нафтопе-
реробної та будівельної промис-
ловості, транспорту. Окрім цього, 
тут сконцентровано масштабні 
промислові об’єкти, діяльність яких 
призводить до перевищення гра-
ничних норм викидів шкідливих 
речовин у довкілля, а також ті, що, 
припинивши свою діяльність, за-
лишили порушені ландшафти та 
небезпечні відходи. На додаток, 
на Львівщині розташовано курор-
ти світового значення (Трускавець, 
Моршин, Шкло, Немирів), державні 

заповідники, зони туризму, спор-
ту та рекреації, а також проходить 
зона водорозділу, пов’язана з інши-
ми країнами світу Балтійського та 
Чорного морів.

Поділитися власним досвідом і 
здобути новий до Львівської полі-
техніки завітали науковці не лише з 

України, а й Грузії, Польщі, Молдо-
ви, Словаччини й Австрії. Загальна 
кількість учасників, які відвідали 
конгрес — 118, з них — 16 закор-
донних представників та 102 — із 
47 вишів України.

Анастасія МОЗГОВА
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СТУДІЇ

ПОЛІТЕХНІКИ ПЕРЕМОГЛИ НА 
УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКОМУ 
КОНКУРСІ

Спільний проект Львівської політехніки та 
Міжнародного інституту прикладного системного 
аналізу (Австрія) потрапив у число переможців 
українсько-австрійського конкурсу науково-дослідних 
проектів. 

Науковці працювали над селек-
тивним ретроспективним аналізом 
кадастрів емісій парникових газів 
України та Австрії, щоб підтрима-
ти виконання середньострокових 
кліматичних угод. Із українського 
боку проектом керувала асистент 
кафедри прикладної математики 

Марія Галущак, з австрійського — 
науковий співробітник інституту 
Пйотр Жебровскі. Разом із дев’ять-
ма іншими проектами-переможця-
ми роботу політехніків затверджено 
до реалізування в 2019–2020 роках.

Анастасія МОЗГОВА

ОНОВИТИ ЛЬВІВ — МІСІЯ 
ЗДІЙСНЕННА

27 вересня в холі перед актовою залою Львівської 
політехніки відбулася презентація результатів 
воркшопу Urban Dencity LAB 2018 — відкриття виставки 
студентських проектів, присвячених трансформації 
Львова (докладніше про воркшоп — у ч. 12).

Виставка проходила в рамках 
кооперації Технічного універси-
тету Відня та Національного уні-
верситету „Львівська політехні-
ка“. До експозиції представили 
роботи студентів обох вишів, 
які стосувалися пошуку нових 
дизайн-рішень та зміни двох ін- 
фраструктурних об’єктів Львова 
— гаражного кооперативу „Лас-
тівка“ та фабрики Бачевських.

Захід відбувся за участі ди-
ректора Інституту архітектури 
Богдана Черкеса, координатора 
воркшопу з боку Відня Андреа-
са Хофера, головного архітекто-
ра Львова Юліана Чаплінського, 
координатора освітніх програм 
віденського університету Нор-
берта Тролфа, координатора 
проекту у Відні Крістіана Ґіґле-
ра, координатора воркшопу з 
української сторони Романа 

Крушельницького, заступника 
директора ІАРХ Ярослава Рако-
чого та інших осіб, що уможли-
вили реалізування Urban Dencity 
LAB 2018.

За словами студентів-учас-
ників воркшоп відкриває коло-
сальні можливості у професійно-
му плані, знайомить з цікавими 
людьми, а також спонукає по-
глянути на рідне місто й звичні 
для нас речі з іншого боку.

Наприкінці заходу Богдан 
Степанович закликав політехні-
ків подаватися на Urban Dencity 
LAB 2019, що стартуватиме на-
весні наступного року.

Увечері відбулися презента-
ція та публічне обговорення сту-
дентських проектів, що мають 
усі шанси зреалізуватися.

Анастасія МОЗГОВА

Некомерційна асоціація 
видавців Crossref допомо-
же українським науковим 
видавництвам покращувати 
знання та навички роботи з 
системою цифрових іденти-
фікаторів DOI. Це передбаче-
но у спільному Меморандумі 
МОН та Crossref, оскільки для 
впровадження українського 
відкритого індексу наукового 
цитування українські наукові 
видавці мають активніше ви-
користовувати системи циф-
рових ідентифікаторів Digital 
Object Identifier (DOI).

Оголошено початок конкур-
су з відбору полярників для 
24-ї Української антарк-
тичної експедиції (2019–
2020 рр.) на станцію „Ака-
демік Вернадський“.Серед 
головних вимог до науковців 
— досвід роботи за фахом, що 
відповідає науковим напрямам 
держпрограми (геолого-гео-
фізичні, гідрометеорологічні, 
океанографічні, біологічні 
та медико-фізіологічні), не 
менше 5 років. Прийом доку-
ментів для участі в 24-й УАЕ 
триває до 30 листопада 2018 
року. (Докладніше — на сайті 
МОН).

Опубліковано графік звіту 
вищих навчальних закладів 
на 2018/2019 навчальний 
рік. ЗВО Львівської області, 
зокрема й Львівська політех-
ніка, повинні подати відповідні 
документи до 10 жовтня.

Організаційний комітет 
Львівської політехніки 
запрошує молодих науков-
ців до участі у VIII Об’єд-
наному міжнародному 
молодіжному науковому 
форумі „Litteris et Artibus“ і 
ХІІІ Міжнародній конферен-
ції „Young Scientists Towards 
the Challenges of Modern 
Technology“, які відбудуться 
в університеті 22–24 листо-
пада 2018 року.  Участь у Фо-
румі можуть взяти молоді (до 
35 років) автори оригінальних 
статей, де описано досліджен-
ня в галузях, які відповідають 
тематиці дев’яти конференцій, 
що проходитимуть у рамках 
заходу. Крайній термін подан-
ня заявок та матеріалів допо-
відей — 15 жовтня 2018 року.
За матеріалами інформагентств
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СТУДІЇ

ПРОФЕСОР ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ДОПОМАГАТИМЕ УКРАЇНІ ВСТУПИТИ ДО ЄС

Глобальна зміна клімату є пріоритетним питанням 
у міжнародній політиці, одразу після тероризму та 
ядерної загрози, оскільки саме від нього залежить 
виживання людства в перспективі та економічний 
добробут на сучасному етапі.

Згідно з дослідженнями Цен-
тру екологічних ініціатив „Екодія“ 
є три масштабні наслідки гло-
бального потепління, які Укра-
їна відчує на собі до 2050 року. 
Насамперед зменшуватиметься 
водність річок і цей процес, буде 
тривалий: до 2030 року в Одесь-
кій області очікують зневоднен-
ня на 50%, до 2050-го — на 70%. 
Таке становище суттєво знизить 
врожайність, негативно вплине 
на роботу ГЕС та АЕС. Другим 
наслідком стане підняття рівня 
Чорного моря, що несе загрозу 
затоплення важливих об’єктів 
інфраструктури, промисловості, 
житлових кварталів тощо. Третє 
— зросте кількість кліматичних 
біженців — близько 250 млн до 
2050 року. Жителі з півдня актив-
но переселятимуться до північних 
країн, що стане небаченим досі 
викликом не лише для останніх, 
зокрема для України, а й для люд-
ства загалом.

Відповідно до Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, серед інших еко-
номічних та регуляторних питань 
Україна зобов’язалася запрова-
дити систему торгівлі квотами на 
викиди парникових газів, зокре-
ма СО2, відповідно до Директиви 
2003/87/ЄС Європейського Пар-
ламенту. Це означає, що держава 

повинна змусити 
промислові під-
приємства пла-
тити за шкідливі 
викиди в пові-
тря. Згідно з Па-
ризькою угодою, 
створити ринок 
парникових га-
зів необхідно до 
2020 року.

З цією метою 
нині в Україні 
впроваджують 

низку змін до законодавства, 
аби зробити його максимально 
наближеним до європейського. 
Зокрема 4 липня у Верховній раді 
відбулися парламентські слухан-
ня на тему „Реалізація в Україні 
міжнародних документів щодо 
антропогенних змін клімату“. 
Варто зазначити, що цю подію 
організовано спеціально напе-
редодні чергового саміту Украї-
на-ЄС. На засіданні обговорили 
роль України в Паризькій угоді, 
вплив змін клімату на людство 
через глобальне потепління, роз-
роблення та роботу над новими 
законопроектами, що сприяти-
муть імплементації міжнародних 
актів в українське законодавство 
тощо. Серед слухачів був і завід-
увач кафедри екології та збалан-
сованого природокористування 
Львівської політехніки професор 
Мирослав Мальований. Мирослав 
Степанович — не лише викладач 
і науковець, а голова Львівської 
обласної організації Всеукраїн-
ської екологічної ліги, тож пору-
шена тема для нього є особливо 
актуальна. 

— Важливим етапом створен-
ня ринку квот на викиди парни-
кових газів є підготовка фахівців 
з обліку та верифікації інформації 
про ці викиди. Нині таких спеці-
алістів в Україні не готують, про-

грам немає, тому Світовий банк 
започаткував проект „Партнер-
ство заради ринкової готовності 
в Україні (PMR)“ щодо надання 
підтримки Уряду України у розро-
бленні та впровадженні системи 
моніторингу, звітності та верифі-
кації викидів парникових газів, — 
розповідає професор. 

Одним із завдань проекту є 
навчання з верифікації та акре-
дитації, на проходження якого, 
за результатами кваліфікаційної 
оцінки, було відібрано канди-
датуру Мирослава Мальовано-
го. Навчання тривало в серпні 
та вересні 2018 року. Знаннями 
ділилися консорціум організа-
цій Verico SCE, TÜV NORD CERT 
GmbH, FutureCamp Climate GmbH 
(Німеччина) та ТОВ „Технічні та 
управлінські послуги“ (Україна). 
Навчальна програма охоплюва-
ла тренінг із верифікації в рам-
ках системи МЗВ. Завершував-
ся курс іспитом, який політехнік 
успішно склав. Тепер Мирослав 
Степанович також може готува-
ти таких потрібних для України 
фахівців, що підтверджує відпо-
відний сертифікат. Саме тому 
професор планує запровадити 
окрему спеціалізовану магістер-
ську програму або ввести відпо-
відний обов’язковий курс в усі 
вже наявні програми екологіч-
ного спрямування. Але спочатку, 
за його словами, потрібно розро-
бити навчальну програму, низку 
лабораторних і практичних робіт 
тощо.

Анастасія МОЗГОВА
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СТУДІЇ

СЬОГОДНІ — ФІЛОЛОГ, ЗАВТРА — АЙТІВЕЦЬ? 

Як працює наша пам’ять? Чи можна перелаштувати своє 
мислення? Чи може технар стати гуманітарієм і навпаки? 
Професорка інженерних наук Оклендського університету 
Барбара Оклі стверджує, що так і розповідає про це у книжці 
„Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок наповну“.

Із власного 
досвіду

„О ні, я не до математи-
ки“, „Хімія — це не для мого 
мозку“, „Мови мені дають-
ся важко“. Як часто чуємо 
ці фрази? Доволі часто. Ми 
звикли змалку, що матема-
тика не всім під силу, що не 
кожен може засвоїти гра-
матику, не кожному даєть-
ся хімія чи іноземні мови. 
Барбара Оклі вважає, що 
це — лише стереотипи, 
бо причина насправді не в 
нашому складі розуму, а в 
тому, що ми часто підсві-
домо закладаємо собі, що 
не з усіма науками можемо 
дати раду.

Барбара стверджує, що 
поділу на фізиків і ліриків 
не існує, що кожен із нас 
має внутрішній потенціал 
засвоїти будь-які знання. 
Для цього треба навчи-
тися вчитися і запустити 
свій мозок. І наводить кон-
кретні приклади таких лю-
дей. Її батько під час війни 
був пілотом, у мирний час 
став ветеринаром, а зго-
дом перекваліфікувався 
на майстра з технологій 
харчування. 

Барбара теж на своєму 
професійному шляху бага-
то маневрувала. Після за-
кінчення школи вступила 

до армії США, потім — на 
бакалаврат слов’янської 
мови і літератури. Відтак, 
відслуживши переклада-
чем у ранзі капітана, ви-
рішила зробити виклик 
своєму мозку: чи він зда-
тен осилити математичні 
науки? Тому вже маючи 
поза 30, круто змінила фах 
— вступила на електроні-
ку й успішно завершила 
бакалаврат та магістра-
туру. Отож, після успішної 
кар’єри військової пере-
кладачки стала інженер-
кою, професоркою універ-
ситету, а тепер досліджує 
освіту STEM, інженерну 
освіту, онлайнове навчан-
ня, МООС та їхні наслідки 
й дослідження емпатії й 
альтруїзму.

А що кажуть 
фахівці?

Тепер американська 
науковиця вивчає, яким 
чином налаштувати свій 
мозок так, аби засвоїти 
будь-яку науку. Разом зі 
своїм колегою-біологом 
Теренсом Сейновським 
підготувала курс „Навчи-
тися вчитися“, який став 
популярним у всьому світі, 
адже пояснює, як наш мо-
зок засвоює інформацію. 

Під час презентації 
книжки на цьогорічному 

книжковому форумі асис-
тентка кафедри нормаль-
ної фізіології Львівського 
медуніверситету Надія 
Купиняк та дитячий і сі-
мейний психолог Вікторія 
Лазарчук обговорили це 
питання з двох боків — як 
людина засвоює знання 
на фізіологічному рівні, а 
як — на психологічному. 

Чи існують фізіологічні 
особливості мислення ма-
тематиків і гуманітаріїв? 
Пані Надія, відповідаючи 
на це запитання, розпо-
віла про експеримент в 
Оксфордському універ-
ситеті, який зводився до 
того, що двом людям — 
математику й гуманіта-
рію — запропонували два 
твердження математично-
го й нейтрального змісту. 
І спостерігали за актив-
ністю їхнього головного 
мозку. При розв’язуванні 
нейтрального завдання 
мозок не активувався ні в 
кого. Коли справа дійшла 
до розв’язування алгебра-
їчних задач, у математика 
активувалися лобні ділян-
ки головного мозку, а в не-
математика ще й додалося 
зростання рівня кортизолу 
(гормону стресу). 

Психологиня Вікторія 
Лазарчук поділилася влас-
ними спостереженнями за 
дітьми з однієї родини, які 
завжди абсолютно різні. 
Їхні особливості, очевид-
но, не зводяться до пев-
ного типу мислення, але 
однозначно те, що одним 
легше даються гуманітарні 
предмети, другим — мате-
матичні. Барбара Оклі це 
пояснює тим, що людина 
через свою лінивість завж-
ди хоче робити те, що їй 
дається легше, але якщо 

проявить наполегливість, 
то без проблем може за-
своювати і математичні, і 
гуманітарні предмети. 

Як 
налаштуватися 
мислити  
по-іншому?

 ѧ Найперше подолати 
страх, повірити, що я можу 
це зробити. Тренувати мо-
зок. Це потребує затрат 
енергії і зусиль. Але щора-
зу, зі збільшенням кілько-
сті тренувань, цих затрат 
меншатиме. Однак навіть 
коли наші думки розфо-
кусовані, нова інформація 
може „осісти“ в мозку й 
тоді трапляється щось на 
кшталт „осяяння“.

 ѧ Наполегливість часто 
важливіша від інтелекту. 
Тому не переставаймо 
працювати, не зупиняй-
мося на півдорозі. 

 ѧ За кожної нагоди треба 
йти на контакт із людьми, 
якими захоплюємося. Так 
почерпнемо знання від 
тих, хто часом лише одні-
єю фразою може змінити 
напрямок нашого руху. 

 ѧ Тому, хто повільно схо-
плює новий матеріал, не 
треба падати духом, адже 
часто такі люди звертають 
увагу на фундаментально 
важливі питання, тимча-
сом як „швидкі“ цього не 
помічають.

 ѧ Завжди трапляти-
муться конкуренти, які 
применшуватимуть наші 
досягнення. Тому треба 
навчитися підходити до та-
ких ситуацій відсторонено 
холодно. 

 ѧ Не нехтуймо режимом 
дня, зокрема завжди по-
трібно мати час на відпо-
чинок і фізичні вправи. 

 ѧ Людина спроможна 
ефективно навчатися в 
будь-якому віці, а це не 
лише корисно, а й необ-
хідно в теперішньому мін-
ливому світі.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ — ЦЕ ПАРАСОЛЬКА 
ЯКОСТІ ОСВІТИ

Якщо на іспиті ти намагаєшся скористатися 
шпаргалкою, у курсовій чужі думки видаєш за власні, 
а замість вивчити, думаєш: „А може якось домовлюся 
з викладачем?“ — ти не просто поводишся нечесно і 
непорядно, а й порушуєш закон.

Уже два роки в 
Україні діє проект 
„Сприяння академіч-
ній доброчесності“. 
Про основні його 
засади розповідає 
її активна учасниця 
Яна Чапайло:

— Проект діє з 
ініціативи МОН, за 
участю Американ-
ських рад освіти та 
ресурсних партне-
рів — зокрема КМА 
та УКУ, які надають 
нам підтримку, по-
ради, експертів.

Проблема в тому, що наші сту-
денти доволі часто вдаються до 
списування, плагіату, намагаються 
якось обійти правила. Може тому, 
що про це не говорять, може тому, 
що ці правила легко порушити і за 
це нічого не буде, а може й тому, 
що мотивація до навчання з часом 
пропадає, бо не виправдовуються 
очікування студента, що в універ-
ситеті його навчатимуть, розкри-
ватимуть його можливості й допо-
магатимуть розвиватися. Основні 
засади академічної доброчесно-
сті — чесність, відповідальність, 
повага, справедливість, довіра, 
сміливість, яка зводиться до того, 
аби не лише бути чесним, а й ви-
магати цього від інших, бо якщо, 
до прикладу, один вчиться чесно, 
другий — ні, але вони, попри різні 
знання, отримають однакові дипло-
ми, йдуть із ними на ринок праці 
й формують думку роботодавців 
про навчальний заклад, знижуючи 
імідж свого університету.

Чому важливо вчитися чесно? 
— Академічна доброчесність  

— це парасолька якості освіти. 
Чому? Бо коли говоримо, що на-
вчатимемося чесно, покладаємо 
відповідальність не лише на сту-

дентів, а й на викла-
дачів. Вища освіта — 
це „гра“ трьох: сту-
дентів, викладачів, 
адміністрації. Якщо 
студенти навчаються 
чесно, якщо їх вчать 
якісно, то вони отри-
мають добрі знання і, 
спираючись на них, 
зможуть будувати 
свою кар’єру. Наше 
суспільство при-
звичаїлося до твер-
дження, що диплом 
нічого не означає, 

тому саме розуміння вищої освіти 
вкрай знівелювалося. За це образ-
ливо тим, для кого диплом справді 
означає багато, але насправді ці 
закиди говорять про теперішній 
стан вищої освіти, про те, що за 
дипломом ми не бачимо знань. 

Часто студенти кажуть, що 
знань можна набути і без уні-

верситету, наприклад, на курсах, 
стажуванні.

Можна, але вища освіта дає нам 
те, що можемо робити головою, а 
не руками, — розвиток, критич-
не мислення, можливість швидко 
приймати рішення, базуючись на 
якихось результатах, даних. Ті ос-
нови студенти повинні виносити з 
університету, а не завжди так є. Ми 
працюємо зі студентами, виклада-
чами, адміністрацією — пояснюємо 
їм про цінність освіти, допомагає-
мо, щоб у їхньому ЗВО академічна 
доброчесність почала діяти.

На цьому наголошує стаття 42 
Закону „Про освіту“. До чого 

призводить її порушення? Чи є за 
це відповідальність?

У світі періодичні порушення 
доброчесності призводять до від- 
рахування. Ми наразі за те, щоби 
спершу не карати, а навчати й по-

яснювати, чому це важливо, адже 
академічна доброчесність — нове 
й незвичне для нас поняття. Пра-
цюємо у трьох напрямках: інфор-
мування, освіта, законодавство. В 
інформуванні увагу зосереджує-
мо на першокурсниках, які часто 
не можуть одразу зорієнтуватися 
на правилах гри в університеті. 
За кордоном для цього організо-
вують орієнтаційні дні, тижні, де 
пояснюють, чим живе університет, 
що тут поширене, що припусти-
мо, а що — категорично ні. Тому 
ми заохочуємо з першого курсу 
випрацьовувати звичку добро-
чесності, аби ніколи не виникало 
питання, чи можна щось сплагіа-
тити, покласти до кишені шпору, 
хабарем купити собі оцінку.

Викладачів заохочуємо впро-
ваджувати курси з основ акаде-
мічного письма і доброчесності, 
на яких пояснювати студентам, 
як правильно користуватися літе-
ратурою, працювати зі статтями, 
оформлювати ресурси, джерела, 
як перефразовувати, формулюва-
ти свої думки, робити презентації, 
зрештою, навчити їх писати рефе-
рати, пояснити, що таке есе. 

Вже маємо добрі здобутки 
учасників проекту, до якого ввійш-
ло 15 університетів різних регіо-
нів. Зі Львова, щоправда, ще не 
долучився жоден університет, але 
часто зустрічаємося зі студентами 
Політехніки, ЛНУ ім. І. Франка. 

Ще один напрям нашої роботи 
— відкинення застарілих методик 
викладання, їхні зміни, оновлен-
ня навчальних програм. Також 
викладач повинен пояснити сту-
дентам, навіщо їм той предмет, 
який він читає: чому філософію 
треба знати всім, навіщо філологу 
економіка, де це все можна буде 
застосовувати. 

Заохочуємо адміністрації ЗВО 
залучати студентів і викладачів 
створювати внутрішні кодекси чес- 
ті, етики, укладати корпоративні 
угоди, положення про академічну 
доброчесність, де прописувати 
правила гри й міру відповідаль-
ності. 

Розмовляла 
Ірина МАРТИН
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ІННОВАЦІЇ

STARTUP ПРОРИВ СТАРТУВАВ!
Можливості, можливості і ще раз можливості! Це 
те задля чого Tech StartUp School розпочав справді 
унікальний конкурс StartUp Прорив для тих, хто має 
ідеї і навіть знає, як їх реалізувати, та потребує для 
цього підтримки: хто порадами, хто фінансової. 

Відкриття конкурсу, який ма-
тиме декілька етапів, відбулося 
27 вересня у Львівській політех-
ніці. Послухати відомих бізнес-
менів, котрим вдалося підкорити 
бізнес-ринок не лише України, а 
досягти успіху в світі, прийшло чи-
мало молоді (більшість — хлопці). 
І справді, стільки порад, реальних 
історій із досвіду переходу від ідеї 
до успішного бізнесу, як почули 
присутні за півтори години, кош-
тують чимало.

Від імені ректора з початком 
конкурсу StartUp Прорив привітала 
всіх проректор із наукової роботи 
Наталія Чухрай.

— Що важливо пам’ятати, обду-
муючи, з чого починати свій стар-
тап: така ж ідея, як у вас виникла 
щонайменше в двадцяти людей у 
світі. Та досягнуть успіху лише ті, 
хто зможе її зреалізувати. А зроб-
лять це тільки ті, хто справді запа-
лений нею й прагне успіху. Тому, 
оцінюючи стартап, інвестори най-
перше звертають увагу на коман-
ду. І друге, що є абсолютно нео-
чікуваним для більшості, — багато 
хто приходить з ідеями, але мало 
хто з бізнес-планом. А інвесто-
рів цікавить бізнес-модель, те як 
ви її розумієте і на чому плануєте 
заробляти гроші. Крім цього, біз-
нес-ідея неможлива без бізнес- 
освіти. Тому скористайтеся усіма 
можливостями, які готує StartUp 
Прорив, зокрема щодо навчання у 

практиків. Зробіть усе, щоб навчи-
тися робити бізнес. В Україні ка-
тастрофічна нестача таких людей. 
Якщо прагнете, щоб вдалося те, що 
робите, вчитися доведеться ще як 
мінімум 10–20 років. І що ще важ-
ливо: не ігноруйте математику — 
це основа, на якій можна закласти 
фундамент бізнесу, — наголосив 
український політик, підприємець, 
науковець та громадський діяч, 
співзасновник Eleks, голова органі-
заційного комітету StartUp Прорив 
Олексій Скрипник.

Серед гостей заходу був за-
ступник міського голови з питань 
розвитку Андрій Москаленко. Його 
головний посил для молоді: впер-
тість і наполегливість — запорука 
досягнення успіху. 

Чимало корисних порад для тих, 
хто перебуває на шляху від ідеї до 
стартапу дав засновник мережі 
„Майстерня Карамелі“, ресторану 
Tante Sophie, пабу „Дублін“ Андрій 
Дзюбан:

- Будьте проактивними. Пам’я-
тайте: під лежачий камінь вода не 
тече.

- Шукайте свій блакитний оке-
ан. Тобто відрізняйтеся. Не старай-
теся працювати на ринках, де всіх 
багато, бо це надто дорого і мало-
перспективно. Шукайте власні ніші 
і те, чим будете відрізнятися. 

- Вже від самого початку ду-
майте як будете масштабуватися. 
Плануйте, де будете за 10–15 років 

і ставте цілі, які поза межами ва-
шого розуміння.

Сьогодні в цілому світі най-
більше цінується досвід. Бо лише 
практики, ті, хто дорогою до успі-
ху не раз падали, але знаходили 
сили, щоб знову підніматися, мо-
жуть дати реально дієві поради. 
Хоча, як наголошували гості, все 
одно кожен набиватиме власні 
ґулі, та чужий досвід теж корис-
ний.

Керівник компанії Kormotech 
Ростислав Вовк порадив бути го-
товими до того, що легко не буде. 
Але націленість і готовність досяг-
нути мети — єдине, що справді 
має значення.

— У 2004 році ми запустили 
проект із виготовлення кормів 
для домашніх тварин. Тоді, як і те-
пер, у нас було два конкуренти зі 
світовим іменем. Та ми вирішили 
спробувати їх перемогти. І декіль-
ка років тому перемогли в Украї-
ні, а тепер пробуємо зробити це в 
світі, — наголосив Ростисав Вовк. 

Своєю історією успіху поділив-
ся також виконавчий директор і 
співзасновник компанії LaMetric, 
cпівзасновник компанії Lemberg 
Solutions Назар Білоус. Головне, 
на чому наголосив: „Без амбіцій 
не можна досягти нічого. Ви маєте 
шукати можливості там, де інші не 
бачать. Це може бути немодно, на 
вас можуть дивитися як на дива-
ків. Коли підете таким шляхом, то 
на початку мало хто згодиться йти 
з вами. Беріть людей, які допов-
нюють вас чи є протилежностями. 
Шукайте і знайдете!“.

Після мотиваційних привітань 
розпочалася дискусія. І якщо за-
звичай на схожих зустрічах сту-
денти досить мовчазні, то тут 
мали безліч запитань. І навіть 
далеко не всі встигли їх задати. 
Бізнесмени ділилися історіями 
власних помилок, які коштували 
не одну сотню тисяч доларів чи й 
кількох мільйонів.

У підсумку ще порадили тим, 
хто починає свій шлях: на якому б 
етапі розвитку стартапу не пере-
бували, пам’ятайте, що довіра — 
це найбільший капітал і втративши 
її, вже не повернете.

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

ЗМІНИТИ СВІТ З ДОПОМОГОЮ… КОМІКСА!

Ви сприймаєте комікси як дитячу розвагу? Тоді цей 
матеріал — саме для вас!

У рамках 25-го BOOK FORUM 
Українська асамблея коміксів 
спільно з книгарнею „Золотий лев“ 
організували публічну дискусію із 
доволі претензійною та не менш 
цікавою назвою „Формування гро-
мадянського суспільства через 
комікси“. Лейтмотив зустрічі — ко-
мікс як інструмент передавання й 
поширення ідей.

Розвінчати стереотип, що ма-
льописи — це для дітей, взялися 
Михайло Піменов — засновник 
першого українського коміксу про 
боротьбу з корупцією під назвою 
„Хроніки Аптауна“, й Олександр 
Корешков — автор та ілюстатор 
коміксу-утопії „Серед Овець“.

Статус мальописа  
в Україні

Станом на сьогодні видавництв, 
що спеціалізуються на графічній про-
зі, є кілька, наприклад, UA Comics, 
„Небесний ключ“, „Вовкулака“, 
„Артбукс“, „Рідна мова“, Asgardian 
Comic та інші. Існує й багато випад-
ків „самвидаву“, що презентують на 
фестивалях Comic Con, чимало ав-
торів викладають свої твори в інтер-
нет-мережу.

— Нині коміксів так мало, що не 
комікси знаходять свого читача, а 
читач вишукує комікси. Наразі існує 
лише невелика спільнота фанатів, 
котрі полюють на український про-
дукт. На широкий загал, на жаль, ми 
ще не вийшли, — розповідає Олек-
сандр Корешков.

Однак, за його словами, кількість 
видань, що побачили світ упродовж 
першої половини 2018 року, вже 
перевершила кількість виданих за 
період 2016–2017 років. Здавалося 
б, нарешті ми починаємо наздога-
няти весь світ, видаючи комікси і 
сприймаючи їх серйозно, проте нині 
особливу популярність здобувають 
електронні та відеоверсії графічної 
прози, тож українці мають усі шанси 
прогавити момент переходу до циф-
рового формату.

— Ми дуже відстаємо. На Заході 
давно існують бібліотеки коміксів, 
де є навіть тематичні та серійні від-

діли. Але є й позитивна динаміка: 
незважаючи на малу базу, ми швид-
ко ростемо — щорічний приріст 
українських коміксів відбувається 
в геометричній прогресії. Суттєву 
роль у популяризації коміксів нині 
відіграють голівудські блокбастери: 
пересічний український споживач 
переглядає такий фільм, наприклад 
„Дедпул“, захоплюється ним, „за-
лазить“ в інтернет і дізнається, що 
першоджерелом цієї історії є ко-
мікс, який може розповісти значно 
більше, ніж кінострічка. Стосовно 
переходу до нового формату — ідея 
крута. Instagram у певному сенсі та-
кож можна назвати коміксом, оциф-
рованим, адже способи зчитування 
інформації — аналогічні. Тактильний 
формат, як на мене, не помре ніколи, 
— переконаний Михайло Піменов.

Комікс і наука
Христина Копильчак — студентка 

шостого курсу Української академії 
друкарства, спеціальності видавни-
ча справа та редагування. Дівчина 
вивчає вплив коміксів на формуван-
ня громадської думки й важливість 
коміксу для суспільства загалом.

— Написати таку наукову роботу 
три роки тому було нереально: існу-
вало мало досліджень на цю тему та 
й не було, що досліджувати — укра-

їнського коміксу як такого не було. 
Тепер я маю багато класного мате-
ріалу. Насправді українські комікси 
були ще у 91-му році, але про них 
мало хто знав. Видавничий „бум“ 
відбувся 2–3 роки тому, зокрема 
2016-го з’явилося чимало зразків. 
Нині активізувалися й переклади 
іноземних коміксів. Серед тем — 
суспільно важливі або фантазійні. 
Дуже багато українських коміксів на 
тему АТО, наприклад „Кіборги“, „Са-
вур могила“, „Українські супергерої“ 
(про Революцію Гідності). Для патрі-
отичного виховання вони відіграють 
вкрай важливу роль, — розповідає 
студентка.

Мальописи, що 
змінили хід історії

За словами Михайла Пімено-
ва, після Другої світової війни Ку-
клукс-клан знову почав набирати 
оборотів, ширитися різними шта-
тами. Тоді американський автор та 
борець за права людини Стетсон 
Кенеді, котрий ненавидів расовий 
поділ, проник у цю організацію, діз-
нався всі тамтешні правила, тради-
ції тощо і „злив“ інформацію продю-
серам коміксу „Супермен“. На той 
момент, окрім друкованої, існува-
ла ще радіоверсія, яку слухала вся 
Америка. 10 червня 1946 року ви-
пустили цикл із 16 епізодів, де Су-
пермен бореться проти Ку-клукс-
клану, виставивши організацію на 
посміховисько. Це мало подвійний 
ефект: молоде покоління виросло із 
думкою, що расизм — це погано, а 
Ку-клукс-клан суттєво втратив свій 
авторитет у суспільстві.

Варто зазначити, що у часі Дру-
гої світової за допомогою вигаданої 
боротьба Супермена з нацистами 
„підігрівали“ патріотичні настрої 
американців. Інший відомий герой 
американських коміксів — Капітан 
Америка. На обкладинці першого 
однойменного мальопису супер-
герой б’є по обличчю Гітлера, що 
спричинило зростання кількості 
добровольців до армії США — від 
400 тис. до 1 млн 800 тис. осіб, 
1940 та 1941 років відповідно. Ко-
мікси як інструмент пропаганди 
США використовувало й для війни 
у В’єтнамі.

Анастасія МОЗГОВА
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СУСПІЛЬСТВО

„Ринок свободи“. І це 
дуже  символічно. „День“ 
своїми проектами над-
силає меседж: „Увага! 
Це важливо для нас, для 
нашого самопізнання й 
ідентичності“, — наголо-
сила поміж іншим дирек-
торка Міжнародного ін-
ституту освіти, культури 
та зв’язків із діаспорою 
Львівської політехніки 
Ірина Ключковська, яка 
модерувала презентаці-
йну зустріч. А також від 
імені ректора нашого 
університету професора 
Юрія Бобала привітала 
весь колектив, авторів 
книги та Ларису Івшину 
із визначною подією.

Книга „Ave“ визрівала 
кілька років. Як підкрес-
лила Лариса Олексіївна, 
у цій книзі надзвичайно 
важлива є тема чорної 
ради, яку нині так майс-
терно розколихують у на-
шому суспільстві.

— Чорні ради — абсо-
лютизація і пропаганда 
того, що народ може іс-
нувати і розвиватися без 
еліти. А це — пастка. Тому 
мусимо творити відпові-
дальну еліту, яка спромог- 
лася б повернути „вивих“ 
історії. Центральною іде-
єю для мене є якраз праг-
нення повернути зв’язок 
часів. Одним із надійних 
способів є пошануван-
ня шляхетності. Зважте, 
в Україну досі не повер-
нулася українська інтелі-
гентна еміграція, а ми за 
століття й не відчули, що 
нам цього фатально бра-
кує. Тому вдивляймося у 
свій народ, там є ті, хто 
саможертовно, відпові-
дально, мужньо, героїчно 
освячують старовинні ро-
дові уявлення про честь, 
гідність, аристократизм. 
Українська культура тво-

рилася не тільки під стрі-
хою, вона творилася й у 
мармурі, як це демон-
струє наша книжка. Це 
привід для гордості, — на-
голосила Лариса Івшина.

Про значимість пере-
осмислення постаті Павла 
Скоропадського — над-
звичайно енергійної, во-
льової людини, говорив 
співавтор і натхненник 
книги академік Україн-
ської академії історичних 
наук Юрій Терещенко. Він 
підкреслив, що остан-
ній український гетьман, 
усупереч історичним об-
ставинам і деструкції, яку 
провадив український 
політикум, зробив над-
звичайно великий внесок 
в українське державотво-
рення. 

— На жаль, ми свят-
куємо період Української 
революції, але не століття 
Української Держави геть-
мана Скоропадського. 
А це та дата, яку повин-
ні були б святкувати ми 
всі. За сім із половиною 
місяців він зумів збуду-
вати державний апарат, 
наповнити грошовою 
підтримкою українську 
освіту, зокрема збуду-
вати два університети, 

державний театр за гро-
ші держави. Це була не 
ініціатива громадськості, 
як у 1917 році, а фінансова 
підтримка держави, — за-
значила дослідниця істо-
рії визвольної боротьби в 
Україні 1917–23 рр., історії 
культури, української біо-
графістики та українсько-
го консервативно-мо-
нархічного руху Тетяна 
Осташко. — Найсумніше, 
що українська демокра-
тична, національна інте-
лігенція об’єдналася, щоб 
повалити уряд гетьмана 
Скоропадського. Це була 
одна з найбільших поми-
лок нашої новітньої істо-
рії. Тому що, коли україн-
ські діячі на чолі Директо-
рії прийшли в Київ, вони 
практично не знали, що 
робити: Петлюра був за 
Антанту, Винниченко — за 
трудові ради. Тож мусимо 
більше читати, знати, ана-
лізувати, щоб у майбут-
ньому не зреалізувалося 
попередження Чикаленка: 
„Коли прийде наступне 
національне Різдво, ми 
можемо бути не готові до 
побудови національної 
держави“.

Як своєрідний інтелек-
туальний виклик сприй-

няв ідею Лариси Івшиної 
про святкування століття 
Павла Скоропадського 
заслужений діяч науки і 
техніки України, профе-
сор Петро Кралюк.

— Наші історики зде-
більшого трактують Ско-
ропадського радше в не-
гативному плані, ніж у по-
зитивному. Та саме тоді 
можна було говорити про 
якість держави. Це питан-
ня актуальне досі, бо й 
нині в нас реформи про-
водять люди, які не мають 
ані належної освіти, ані 
досвіду. Скоропадський 
спирався на традицію, 
яка давала результати. 
Ми не раз відмовлялися 
від речей, які працюють, 
створюючи невідомі речі, 
а це може довести до тої 
чорної ради, — додав Ва-
силь Кралюк.

Роздумами про зна-
чимість постаті Скоро-
падського поділилися 
також упорядник видан-
ня, редактор газетної ру-
брики „Історія і „Я“ Ігор 
Сюндюков і проректор 
Східноєвропейського на-
ціонального університету 
імені Лесі Українки Анна 
Данильчук. 

Наталія ПАВЛИШИН

ЛАРИСА ІВШИНА: „НАША КУЛЬТУРА ТВОРИЛАСЯ  
НЕ ЛИШЕ ПІД СТРІХОЮ, А Й У МАРМУРІ…“ 
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНЦІ МІГРУВАТИМУТЬ БІЛЬШЕ

„Міграція українців зростатиме. І як жити, особливо з плинною 
міграцією, яка нині щораз більше наростає, — це величезний 
виклик не лише перед українським суспільством, а й перед 
Європою“, — підсумовує науковець, дослідник, докторант 
Інституту народознавства НАН України Ігор Марков на 
Міжнародному симпозіумі „Возз’єднання родини: контекст 
української міграції до Італії“. 

На цей захід Міжна-
родний інститут осві-
ти, культури та зв’язків 
з діаспорою Львівської 
політехніки, спільно з 
Благочинною організа-
цією „Благодійний фонд 
Запорука“ та Патронато 
АКЛІ (Італія) 27 вересня 
зібрали дослідників та 
практиків із питань мі-
грації українців до Італії.

На чому зійшлися всі 
доповідачі — українська 
трудова міграція молод-
шає. Зокрема й за раху-
нок об’єднання родин. 
Важливу роль відіграє й 
пошук нових перспектив 
у здобутті освіти. Хоча 
серед тих, хто виїжджає 
до Італії, чимало людей 
із вищою освітою і є ви-
сококваліфіковані фахів-
ці. За останні п’ять років 
їх кількість, за резуль-
татами дослідження, 
яке представила д. н. з 
державного управління, 
головний науковий спів-

робітник Національного 
інституту стратегічних 
досліджень Олена Ма-
линовська, зросла вде-
сятеро.

А ще збільшилася 
кількість осіб, які пра-
цюють  без дозволів: ко-
жен четвертий мігрант 
в Італії працює, маючи 
лише туристичну візу 
без належних докумен-
тів, а також трудових 
угод. І ця динаміка зро-
стає.

— Я комплексно до-
сліджував українців в 
Італії: як змінюються 
міграційні пріоритети, 
які наслідки міграції і 
для України, і для Італії 
тощо. Тож, мушу під-
креслити, що українська 
міграція до Італії, попри 
негативні контексти й 
те, що значною мірою 
— це заробітчанська 
міграція й переважно — 
нелегальна, все ж циві-
лізована міграція. Пере-

довсім тому, що українці 
в Італії є організованою 
спільнотою, де великий 
влив має церква. Тому 
й культурне, і соціальне 
життя легко можна про-
стежити й вивчити. Ди-
наміка зростання кіль-
кості мігрантів, судячи 
з усього, невдовзі буде 
зростати. Бо, передов-
сім, це можливості для 
самореалізування, зо-
крема для молоді. Сьо-
годні причиною міграції 
є навіть не безробіття, 
яке й раніше відзнача-
лося як сумнівний чин-
ник, і навіть не низький 
рівень зарплатні, а все 
ж таки можливість са-
мореалізації. Це явище 
характерне й для Італії. 
Міграція молоді з цієї 
країни теж інтенсивно 
зростає. Тому, очевид-
но, що європейська мі-
граційна політика має 
бути дуже гнучка, — на-
голосив Ігор Марков. 

Науковець зауважив, 
що ця міграція не на по-
стійно, а горизонталь-
но-циркулярна, коли 
мігранти переміщують-
ся з країни в країну. Ха-
рактерною рисою є й те, 
що інтенсивно зростає 
міграція і з інших регі-
онів України, а не лише 
зі західної України, як 
це було до 2010 року. 
Вихідці із центральних і 
особливо південних об-
ластей освоюють мігра-
ційні процеси.

Від італійських пред-
ставників виступили 
генеральний директор 
Патронато АКЛІ Паоло 
Феррі та керівник служ-
би послуг у галузі за-
хисту Патронато АКЛІ 
Марко Кальветто. Вони 
ознайомили присутніх 
із напрацюваннями на 
захист прав мігрантів. 
Також у межах Сим-
позіуму представили 
українсько-італійський 
проект FORM@, покли-
каний сприяти захисту 
прав українських трудо-
вих мігрантів в Італії, та 
реемігрантів, які повер-
таються з Італії та пре-
тендують на соціальне 
забезпечення.

Підбиваючи підсум-
ки роботи Симпозіуму, 
директор МІОК Ірина 
Ключковська підкрес-
лила важливість того, 
що значну увагу і в 
представлених дослі-
дженнях, і в обговорен-
нях приділили родинам 
загалом, їх об’єднанню, 
а також людині зокре-
ма. Саме завдяки спіль-
ним зусиллям науковців, 
дипломатів, політиків, як 
підкреслила Ірина Ми-
хайлівна, вдалося до-
сягти синергії в пошуку 
способів розв’язання 
проблем існування укра-
їнської родини в контек-
сті міграції до Італії.

Наталія ПАВЛИШИН
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МОЇ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ В ПОЛІТЕХНІЦІ
Факт проголо-

шення самостійності 
Карпатської України 
українці прийняли 
з великим ентузі-
азмом. Рівночасно 
зродилася тривога 
за долю Української 
держави. Багато 
молодих патріотів 
перейшло через 
Карпати, щоб стати 
в ряди Карпатської 
Січі. По всіх церквах 
правили Богослу-
жіння за Карпатську 
Україну, найперше 
— у храмі св. Юра. Це було осінньо-
го вечора 1938 року. Після Служби 
Божої, у якій взяли участь маси 
народу, всі вийшли на церковне 
подвір’я, і з одного затіненого від 
світла балкона церковних будівель 
хтось виголосив палку патріотичну 
промову, взиваючи всіх до походу 
вулицями Львова, щоб заманіфес-
тувати нашу солідарність з Карпат-
ською Україною. Миттю з’явилися 
прапори і транспаранти, і ми ви-
рушили по вул. Міцкевича (тепер 
Листопадового чину. — Ред.), ви-
гукуючи протипольські та протима-
дярські гасла.

На польську реакцію не довелося 
довго чекати. Вже на вул. Леґіонів 
(тепер проспект Свободи. — Ред.) 
зустріла нас польська кінна полі-
ція і почала розганяти похід шаб- 
лями. Я з Леськом Комаринським, 
як добрі бігуни „Сокола-Батька“, 
не мали труднощів із втечею. Але 
Леська поліціянти таки зловили, і 
він відсидів кілька тижнів у тюрмі.

Я повернувся до Академічного 
дому. Ми сподівалися нападу по-
ляків і тому себе відповідно при-
готували. Наш сторож Баранкевич 
дістав дрючки від сокир і залізні 
штаби, які ми старанно поукладали 
по одній на кожний ступінь сходів. 
Іншої зброї ніхто не мав, бо закони 
це забороняли. Під кожним вікном 
була рівно уложена купка цегол та 
цементових блоків. Від вул. Супін-
ського був високий паркан — там 
мала бути оборонна лінія. Під пар-
каном були нагромаджені купи ка-
міння і цегли. З інших боків Акаде-
мічний дім відносно недоступний.

І ось із вул. Мох-
нацького (тепер 
М. Драгоманова. 
— Ред.) з криками 
виринув гурт поль-
ських студентів при 
співучасті шумовин-
ня польської вулиці. 
Ледве вони підбіг-
ли під наш паркан, 
як дістали першу 
сальву каміння і 
цегол. Вони цьо-
го не сподівалися і 
відступили на без-
печнішу віддаль. З 
відповідним криком 

ми висипалися через вхідну браму 
та, озброєні дрючками, погналися 
за напасниками. Може, і декому 
пощастило потягнути когось до-
бре дрючком, але назагал поляки 
добре втікали. Ми вернулися назад 
перед Академічний дім, аж тут ба-
чимо: над’їжджають вантажні авта 
з поліцією в шоломах, поліцаї кида-
ються на нас і кольбами крісів б’ють 
куди попало. Ми стояли перед пар-
каном, та хоч який він був високий, 
я миттю опинився на другому боці.

Поліція увійшла в Академічний 
дім, зробила ревізію чи нема зброї, 
після розмови з о. Малиновським 
від’їхала, забравши зі собою кіль-
кох „підозрілих“ мешканців дому. 
Пізніше ми довідалися, що польські 
студенти подалися до міста, вдира-
лися до українських установ, нищи-
ли устаткування й били тих, що не 
встигли втекти.

Так почався систематичний по-
гром українських установ та під-
приємств ендецькими студентами 
при допомозі польської вулиці, на 
який польська поліція дивилась 
через пальці або таки явно йому 
сприяла. Жертвою впали тоді всі 
крамниці Українського „Маслосою-
зу“. Напасники нищили устаткуван-
ня, били шиби, розливали молоко 
й тероризували українських дівчат, 
які там працювали. Варто згадати, 
що „Маслосоюз“ через свої поваж-
ні економічні обсяги був сіллю в оці 
всім польським шовіністам.

Цей польський терор викли-
кав відповідну реакцію українців. 
Через те, що організаторами цих 
заворушень були переважно поль-
ські студенти-ендеки, тому й на 
них спрямовувалося вістря україн-

ського гніву. Їх можна було легко 
впізнати, бо вони носили шапки 
своєї ендецької корпорації та від-
знаку miecz Воlеslawа Сhrоbregо 
„szczerbiec“ (меч Болеслава Хоро-
брого „щербець“). На них і почали 
нападати боївки молодих українців 
на вулицях Львова і відплачувати за 
терористичні протиукраїнські ви-
ступи.

Одного вечора було вибито 
шиби у редакції „Slowa Narodowego“ 
— органу ендецької партії.

На виклади у Політехніку ми 
приходили „озброєні“. У течці, ок-
рім книжок, було у нас ще каміння 
та кусень залізної рури, а під жа-
кетом ще якийсь ніж для оборо-
ни. Отак, прийшовши у викладову 
салю, ми з відповідним розмахом 
кидали наші течки на лавку, щоби 
наша „зброя“ відізвалася — для пе-
рестороги противникам. Однак, на 
диво, на терені школи поляки нас 
чомусь на займали.

Такі настрої між поляками й 
українцями тривали аж до літа 1939 
року, доки смертельна загроза для 
їхньої держави з боку Німеччини не 
спрямувала увагу поляків на влас-
ну оборону.

Настав пропам’ятний день 1 ве-
ресня 1939 року. Я якраз повернув-
ся до Львова з Лодзі, де відбував 
свою літню фабричну практику, на 
яку мав призначення з Політехні-
ки, та приготовлявся розпочинати 
новий академічний рік. Замешкав 
я тоді на вулиці Набєляка (тепер 
І. Котляревського. — Ред.) разом із 
моїм другом із лещетарських ви-
прав Б.Н.

Того дня ми пішли до Політех-
ніки. І раптом побачили кілька лі-
таків на небі, але трохи незвичної 
форми, і почули вибухи, ніби з око-
лиці залізничного двірця. Перехожі 
поляки говорили, що це, мабуть, 
військові маневри. Яке ж велике 
розчарування і потрясіння зазнали 
вони, як і ми, коли незабаром по-
бачили тягарові платформи, наван-
тажені скривавленими людськими 
трупами! Ми зрозуміли: війна…

Вістку про початок війни ми при-
йняли майже з радістю — польська 
держава, від якої ми зазнали стільки 
кривд, може бути поборена сильні-
шою Німеччиною. З’явилася надія, 
що внаслідок воєнних дій Україна 
здобуде самостійність.Початок у ч. 27
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Щодня доходили вістки про блис- 
кавичний похід німців на Польщу. 
Я вирішив поїхати до Надвірної, 
де жили мати й сестра, щоб у цей 
непевний час бути разом із ними, 
тим більше, що 3 місяці тому помер 
батько. Потяги їздили вже дуже не-
регулярно, бо найважливіші заліз-
ничні вузли було пошкоджено, та 
мені ще пощастило останнім потя-
гом добратися до Станіславова, а зі 
Станіславова — до Надвірної.

Ми бачили, як розбита польська 
армія через Надвірну втікала на Ма-
дярщину. При цій нагоді я придбав 
кріса, якого виміняв у відступаючого 
польського вояка за цивільний одяг.

Ми сподівалися приходу німців 
кожного дня. Аж тут чуємо по ра-
діо з Києва, що Радянський Союз 
підписав договір з Німеччиною, що 
Червона армія йде нас „визволяти“. 
Це було несподіванкою.

Через кілька днів вже не було 
жодної влади. Польські війська від-
ступили, адміністрація та поліція 
втекли, а нових окупантів ще немає. 
Нарешті в’їхали у Надвірну радян-
ські танки, увійшла їхня армія. Вони 
справили на нас дуже погане вра-
ження. Танки великі, тяжкі та гріз-
ні, зате військо — пожалься, Боже! 

Якісь збіднілі, погані лиця, дранти-
вий одяг, недбала поведінка, як у 
рядових, так і старшин.

Слідом за ними приїхали політ- 
руки та партійці і почали наводи-
ти новий лад. Вони справили таке 
саме враження, як і їхня армія. Сірі, 
непривітні, примітивні, зате само- 
впевнені та бундючні.

Ми розпитували їх про Радян-
ський Союз, бо він був досі гер-
метично замкнений. Вони ж часто 

себе осмішували, не розуміли про 
що їх запитували. От, приміром, за-
питуємо: у вас цитрини є? А вони 
відповідають: у нас у кожному ра-
йоні є завод, де виробляють ци-
трини. Вони викуповували все, що 
могли, що залишилося з польської 
господарки та що купці ще не по-
ховали, часто не знаючи як ці речі 
вживати.

Роман ГАВРИЛЯК
Далі буде

НАШ КАЛЕНДАР
7 жовтня — День працівників освіти. 
8 жовтня — День газети „Аудиторія“.
8 жовтня — День юриста.
10 жовтня — День працівників стан-
дартизації та метрології. 

Пам’ятні дати
4.10.1891 — народився Юрiй Клен 
(Освальд Бурґгардт), український 
поет-неокласик.
4.10.1930 — померла Олена Пчiлка, 
українська письменниця та перекла-
дачка, мати Лесi Українки.
4.10.1934 — померла Марія Занько-
вецька, геніальна українська актор-
ка.
4.10.1947 — помер Макс Планк, ні-
мецький фізик, якого називали 
„батьком квантової фізики“.
5.10.1909 — народився Богдан-Ігор 
Антонич, український поет, прозаїк, 
автор збірок „Три перстені“, „Зелена 
Євангелія“.

5.10.1941 — помер Микола Трублаїнi, 
український письменник. 
6.10.1876 — народився Сергій Єфремов, 
український науковець-літературоз-
навець, публіцист, громадський діяч. 
6.10.1881 — народився Iван Кочерга, 
український драматург.
6.10.1914 — народився Тур Хейєрдал, 
норвезький етнограф, археолог, ман-
дрівник і письменник.
6.10.1926 — помер Володимир Гнатюк, 
визначний український фольклорист 
i лiтературознавець.
7.10.1253 — коронація Данила Галиць-
кого в Дорогичинi.
7.10.1672 — Бучацька угода гетьмана 
Петра Дорошенка з Польщею.
7.10.1885 — народився Нільс Бор, дан-
ський фізик, творець першої кванто-
вої теорії атома, лауреат Нобелівської 
премії.
8.10.1917 — помер Сергій Васильків-
ський, талановитий український ху-
дожник.
8.10.1938 — розстріляно Гната Хот-
кевича, українського письменника, 
актора, мистецтвознавця.

8.10.1938 — в Ужгороді створили пер-
ший автономний уряд Закарпаття. 
9.10.1655 — війська Богдана Хмель-
ницького перемогли польське вій-
сько під Городком біля Львова.
9.10.1904 — народився Микола Бажан, 
український поет, академік.
9.10.1967 — помер Андре Моруа, фран-
цузький письменник, автор біогра-
фічних романів „Три Дюма“, „Лелія, 
або Життя Жорж Занд“.
10.10.1813 — народився Джузеппе Вер-
ді, італійський композитор.
10.10.1825 — помер Дмитро Бортнян-
ський, український композитор і ди-
риґент, автор опер „Креонт“. „Алкід“.
10.10.1861 — народився Фрітьоф Нан-
сен, норвезький мандрівник, океано-
граф, лауреат Нобелівської премії.
10.10.1889 — народився Михайло 
Драй-Хмара, український поет і літе-
ратурознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глібов, 
український письменник, байкар, ав-
тор пісні „Стоїть гора високая“.

SS 1939 рік. Танки на вулицях Львова
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ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ УКРАЇНИ 
(до 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського)

Ви повинні знати історію свого народу;
у ваші душі мають ввійти кращі народні традиції, стати для вас святим законом 

(Василь Сухомлинський, із звернення до молоді)

Василь Олександрович 
Сухомлинський увійшов в 
історію світової та україн-
ської педагогічної науки й 
культури як видатний вчи-
тель і письменник, патріот 
і гуманіст. Він вперше в іс-
торії педагогіки не тільки 
глибоко теоретично, але 
й на практиці (як дирек-
тор Павлиської середньої 
школи) зреалізовував свої 
ідеї й тим самим заклав 
підґрунтя для розвитку 
сучасної філософії вихо-
вання молоді в усьому 
світі.

За своє коротке життя 
Василь Олександрович 
опублікував до тридцяти 
монографій та багато нау-
кових і популярних статей 
у журналах і збірниках. 
Серед його напрацювань 
цінними є не лише науко-
во-педагогічні праці, а й 
оповідання і казки. Багато 
з них перекладено різни-
ми мовами.

У своїй педагогічній ді-
яльності вчений-новатор 
творчо опирався і роз-
вивав ідеї своїх видатних 
попередників Г. Сково-
роди, Я. Коменського, 
К. Ушинського, С. Русової, 
А. Макаренка та ін. Педа-
гог аналізує найрізнома-
нітніші проблеми навчан-
ня і виховання. Сухомлин-
ський наголошував, що 
школа свою роль може 
виконати тільки за умови, 
якщо в її діяльності пану-
ватимуть чотири культи: 
Батьківщина, Людина, 
Матір й Рідне слово.

Свою любов до Бать-
ківщини він глибоко й зво-
рушливо передає такими 
словами:

„З далекого-далекого 
дитинства запам’ятав я 
малюнок на обкладинці 
„Кобзаря“ Тараса Шев-

ченка: мати з дитям на 
руках. Воно дивиться 
радісними очима, і мама 
усміхається: хіба може 
бути для неї більша ра-
дість, ніж посмішка рідної 
дитини? Коли я чую або 
читаю слово Батьківщина, 
мені згадується той день. 
Коли мама мені дала в 
руки „Кобзар“ з ласка-
вою матір’ю і усміхненим 
дитям... Не може бути 
справжнім сином Бать-
ківщини, — наголошував 
Василь Сухомлинський, — 
той, хто не став істинним 
сином матері і батька… 
Батько і мати, які виро-
стили сина Батьківщині, 
створюють собі живий і 
вічний пам’ятник“.

Сухомлинський на-
ставляв молодь „жити до-
лею Вітчизни: з болем і з 
гордістю, з хвилюванням 
і захопленням, з розду-
мами про особисту при-
четність до долі народу, 
читати й перечитувати 
кожний рядок героїчної 
історії народу“.

Простими словами 
своєї творчості письмен-
ник склав своєрідний гімн 
Матері, де надзвичайно 
глибоко філософсько- й 
психологічно передав 
відчуття вдячності до най-
прекраснішого на Землі — 
Матері. Він закликав учи-
телів формувати в учнів 
глибоку повагу, пошану, 
любов до матері. „Якби 
мене запитали, — говорив 
Василь Олександрович, — 
що для вчителя найважче, 
я б відповів: говорити з 
дітьми про матір. Багато 
ночей просидів я, склада-
ючи „Казки й бувальщини 
про Матір“… Для мене, 
— писав Сухомлинський, 
— немає щастя більшого, 
ніж бачити сяючі дитячі 
очі в ті хвилини, коли ди-
тина зриває квітку троян-
ди і несе її матері“.

Видатний педагог на-
голошував на необхідно-

сті виховувати й форму-
вати у молоді кращі зраз-
ки моральної культури й 
поведінки. „Перевіряй 
свої вчинки, запитуючи 
сам себе: чи не робиш ти 
зла, незручності людям 
своїми вчинками? Роби 
так, щоб людям, які тебе 
оточують було добре“.

У своїй творчості Су-
хомлинський глибоко 
філософськи аналізує ді-
алектику взаємозв’язку 
морального й естетич-
ного виховання, логі-
ко-розумового розвитку, 
формування наукового 
світогляду, всебічного 
гармонійного розвитку 
особистості.

Велику увагу в мо-
ральному вихованні май-
бутніх поколінь видатний 
педагог надавав не тіль-
ки школі, громадськості, 
але й родині. „Вдоскона-
лення морального вихо-
вання, — говорив Сухом-
линський, — одна з най-
важливіших соціальних 
проблем, від розв’язання 
якої залежатиме майбут-
нє суспільства, моральне 
обличчя молодого поко-
ління“. Саме тому значну 
увагу науковець-педагог 
надавав проблемі ро-
динного виховання. Він 
творчо опирався на до-
сягнення передових ідей 
у педагогіці, психології, 
філософії, етиці, естетиці 
та інших науках. Василь 
Олександрович настав-
ляв педагогів, указував 
на необхідність добива-
тися, щоб „добро, честь 
і справедливість при-
носили дитині особисту 
радість“. 

Василь РЯШКО,  
доцент Інституту права 

і психології
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ГЛАФІРА ЩЕРБАК: „ХОТІЛА Б, ЩОБ МОЇ ІКОНИ 
СТАЛИ ДЛЯ КОГОСЬ ПОШТОВХОМ ДО ЗМІН“

Зі сестрами Глафірою і Дариною Щербак я 
познайомилася ще декілька років тому — вони активно 
долучаються до діяльності Центру студентського 
капеланства ЛА УГКЦ. Дівчата не раз їздили з 
іншими волонтерами зі спільноти „DoBro“ на Схід до 
українських воїнів, організовували різні заходи для 
дітей із тих територій (цю діяльність волонтерів ми 
висвітлювали на сторінках нашої газети).

Дівчата народилися і виросли в 
Севастополі (АР Крим). До Льво-
ва приїхали на навчання за рік до 
початку війни. Дарина вступила 
до Львівської політехніки, здобу-
вати фах юриста, а Глафіра — у 
Львівську академію мистецтв на 
сакральне мистецтво.

Цього разу я вирішила поспіл-
куватися з Глафірою Щербак — ма-
гістранткою кафедри сакрального 
мистецтва Львівської національної 
академії мистецтв. Про активність 
Дарини Щербак розповім невдовзі.

Коли говоримо про іконопис-
ців, то зазвичай уявляємо 

собі богопосвячених людей. 
Чому вирішила обрати саме іко-
нопис?

— Живописом займаюся багато 
років. Він давно став стилем мого 

життя. Я закінчила художню шко-
лу, художнє училище й підготов-
чі курси, та й до Львова приїхала, 
щоб продовжити навчання. Взагалі 
було кілька факторів, які вплинули 
на те, що вирішила вчитися іконо-
пису. Передовсім, для мене це було 
щось абсолютно нове. Наша родина 
— релігійна, та раніше я ніколи не 
зіштовхувалася зі сакральним мис-
тецтвом. Крім цього, ми долучилися 
до діяльності Центру студентського 
капеланства. Це ще більше спонук-
нуло до розвитку. Тоді усвідомила, 
що вже не можу розпорошуватися на 
щось другорядне. 

Голова ЦСК ЛА УГКЦ отець Юрій 
Остапюк став першим священи-
ком-наставником, провідником, 
другом, який відкрив двері духовно-
го пізнання. Він показував власним 
прикладом, що християнство близь-
ке і зрозуміле, з ним я почала шукати 
відповіді на багато питань.

Твої роботи досить різняться від 
звичних для нас ікон, як фор-

муєш власний стиль?
— Навчаючись на кафедрі 

сакрального мистецтва, я зацікави-
лася ідеями екзистенціалізму, а його 
мистецькою формою є абстрактний 
експресіонізм. Він проповідує відмо-
ву від законів кольорового синтак-
сису, логіки, а навпаки, вивільняє 
мистецтво від усіх стереотипів. Саме 
через форму, через колір можна тор-
катися до людської душі. Це значно 
промовистіше, ніж якась філософія. 

Та сакральність — це найважли-
віше в моїх творах. Зрештою, світ 
розвивається і диктує нові форми і 
це можна використовувати, але го-
ловне — залишатися на істинному 
шляху. Найважливіше — Бог, а все 
решта рефлексії. 

Що стає основою для Твоїх 
ікон?

— Завжди відштовхуюся від 
Євангелія. Вчитуючись у Біблію, 
шукаю глибину. Для мене це важ-
ливо. Дуже люблю книгу Йова. Вона 
наголошує на тому, як низько ти 
не впав би — Бог завжди поруч. І, 
справді, увесь наш життєвий шлях 
— це можливості проявити безліч 
здатностей, закладених Богом у 
нас. Особливо подобається вірш: „ 
Так, не з пороху виходить горе, і не 
з землі виростає лихо; але людина 
народжується на страждання, як 
іскри, щоб підніматися вгору…“. 

Як відбувається процес тво-
рення ікони?

— Для мене це завжди молитва. 
Перед іконописом стараюся пости-
ти. А також пишу на самоті, бо так 
є змога постійно молитися. Розпо-
чинаю зі звичних молитов, слухаю 
літургію, а потім уже заглиблююся 
в роботу й тільки тоді відчуваю від-
критість і готовність спілкуватися з 
Господом, як із другом. Для мене 
Бог завжди був і буде саме другом.

Іконописом займаюся щодня. 
Деякі твори пишу рік, а деякі з’яв-
ляються за місяць чи навіть за 
тиждень. Упродовж шести років 
створила шістдесят робіт. Дуже 
люблю писати ікони на теми свят: 
сходження Святого Духа (Трійця), 
Введення в храм Пресвятої Бого-
родиці, Різдво Христове.

Закінчення на 18 с. m
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

REVISION ДОПОМОЖЕ ПОКРАЩУВАТИ 
УНІВЕРСИТЕТИ

Відтепер студенти зможуть реально впливати на якість 
викладання в університеті. Львівська політехніка та 
інші львівські виші запроваджують використання 
сервісу Revision.

Минулого тижня цей сервіс ре-
альних відгуків студентів, які на-
вчаються у закладах вищої освіти 
III та IV рівнів акредитації предста-
вили молодіжним лідерам Львова, 
а також і в різних університетах. 
Розробники сервісу сподіваються, 
що така ініціатива дасть змогу оці-
нити якість освіти в місті.

Алгоритм роботи дуже простий: 
знаходите в університеті QR-код із 
поміткою Revision, скануєте його, 
виставляєте оцінки й залишає-
те свій відгук про роботу вишу та 
якість освіти. Цей відгук може бути 
відкритий (із вказаними контактни-
ми даними — номер мобільного 
телефону та електронна адреса) 
чи — анонімним. Як запевняють 
розробники, оцінити діяльність уні-
верситету можна буде за кількома 

критеріями. Отримати відгуки про 
університети матиме можливість 
керівник університету, а також го-
лови органів студентського само-
врядування.

— Коли студент лишає відгук, 
його контакти отримує тільки той, 
хто має доступ до кабінету — тоб-
то орган студентського самовряду-
вання. Є певні критерії оцінювання, 
а надалі такі опції, як анкетування, 
оцінка подій також будуть доступні, 
— розповів співзасновник та вико-
навчий директор сервісу Revision.

Оцінювати заклад вищої освіти 
можна за шестибальною шкалою. 
Сьогодні є чотири критерії оціню-
вання: якість навчального матеріа-
лу, якість роботи деканатів, відпо-
відальність викладачів факультету 
та загальна оцінка. До останнього 

пункту входить особистий ком-
форт, атмосфера у ЗВО та задово-
лення від навчання.

Як зазначив студентський мер 
Львова Олександр Николяк, оці-
нити конкретного викладача буде 
неможливо, адже це, на думку роз-
робників, необ’єктивний критерій.

— Згодом кількість критері-
їв буде змінюватися. Розробники 
прислухатимуться до побажань 
студентів, обираючи практичніші 
речі, щоб у майбутньому створи-
ти статистику і зрозуміти „больові 
точки“ вишів. Тоді разом із керів-
ництвом університетів зможемо 
вирішувати ці проблеми на ло-
кальному рівні, — підкреслив Олек-
сандр Николяк. — Цей експери-
мент — добровільний, проте відмо-
ва від користування цим сервісом 
означатиме пасивність і небажання 
покращити якість навчання.

Наприкінці жовтня цей сервіс 
запрацює у більшості університе-
тів. 

Наталія ПАВЛИШИН

А як проходить Твій вільний 
час, чим захоплюєшся, ок-

рім іконопису?
— Зі сестрою дуже любимо 

мандрувати. Як з’являється віль-
ний час, їдемо або Україною, або 
в якісь монастирі. Порівняно не-
щодавно я захопилася ще графіч-
ним дизайном, то вчуся й цього. 
Дуже люблю читати історію релі-
гії, літургії. 

Чи десь виставляєш свої ро-
боти?

— Так, я брала участь у декіль-
кох спільних експозиціях, почи-
наючи від 2015 року. Це виставка 
„Богоявлення“ та ікон на каме-
ні в Українському католицькому 

університету, в Збаражі, в Іва-
но-Франківську, була моя ікона на 
спільній виставці у Верховній Раді 
України. Цього літа брала участь у 
пленерах у Польщі. Окрім усього, 
писала ікону Різдва Христового для 
храму Блаженного свщч. Олексія 
Зарицького в Студмістечку Львів-
ської політехніки. Нині працюю над 
двома іконами — Причастя апосто-
лів і Святилище церкви.

Як рідні реагують на Твою 
творчість?

— У нашій родині ніхто не 
малював. Та батьки підтримали 
мене, тож мистецьке спрямуван-
ня було змалку. Батьки мені ка-
жуть, що тепер я не належу собі, 
а світові, тому повинна ділитися 
тим, що вмію. Це своєрідна ка-

техизація. Дуже хотіла б, щоб мої 
роботи стали комусь поштовхом 
для змін.

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН

ГЛАФІРА ЩЕРБАК: „ХОТІЛА Б, ЩОБ МОЇ ІКОНИ СТАЛИ 
ДЛЯ КОГОСЬ ПОШТОВХОМ ДО ЗМІН“
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КУЛЬТУРА

„УЛЬТРАМАРИНОВІ НЕБЕСА“: 
ЗАТИШОК ДОМУ Й ДАЛЕЧ МОРЯ
Нову виставку живопису львівської художниці з новим 
іменем Софія Кульчицька (раніше відомої як Наталія 
Бартків) відкрито в галереї „Зелена канапа“. Експозиція 
дуже настроєва — вселяє відчуття домашності й 
умиротворення.

„Творчість Наталі сміливо мож-
на зарахувати до напряму інтиміз-
му (фр.Intimisme) в живописі, який 
полягає в зображенні інтимних 
„домашніх“ сюжетних сцен“, — так 
колись охарактеризувала творчість 
мисткині директорка „Зеленої ка-
напи“ Олеся Домарадська. Худож-
ниця з невідомих причин змінила 
ім’я й прізвище, та її творчість не 
зазнала суттєвих змін — усе, що 
подобалося поціновувачам Наталії 
Бартків у її живописі, залишається і 
на полотнах Софії Кульчицької.

„Ультрамаринові небеса“ — це 
кольорове запрошення у світ по-
дорожей, у їхню різноманітність, 
красу одного моменту, подану як 
тихе замилування чи щире захоп- 
лення. Художниця багато подо-
рожує — Греція, Кіпр, Туреччина. 
Свої мандрівні враження передає в 
роботах. Але з-під її пензля, окрім 
соковитих морських пейзажів, ко-
трі дихають простором, свободою 
й передчуттям щастя, з’являєть-
ся й багато міських, вужче — бу-
динкових, ще вужче — кімнатних 
зображень. І що б не було на кар-
тині — нічна Прага, родинне гніз-
до, куточок, з якого відкривається 
запаморочлива морська панорама 
— воно наповнене магією, магією 
реальності.

Ця виставка, яка, до речі, три-
ватиме ще два тижні, дуже поетич-
на, навіть у назвах робіт присутнє 
зачудування буденними речами 

— „Місячна драбина”, „Величний 
Босфор“, „Коли земля і небо ко-
хаються“. Крім цього, на картинах 
можна знайти випадкові перегуки 
з інтер’єром галереї — з її зеле-
ною канапою (дві подібні канапи 
зобразила й Софія Кульчицька) 
і з її мозаїчною плиткою, в якій є 
блідо-жовте тло й блакитні східні 
узори (мотиви недалекого Сходу 
присутні ледь не в кожному творі 
художниці). У просторах помеш-
кань, які творить мисткиня, багато 
затишку й солодкої домашності 
— чимало фруктів, ягід, шматків 
торта й горнят для кави. Та навіть 
закриті простори підтримують 
зв’язок зі зовнішнім світом — двері 

відчинені, бо хтось, скинувши 
спокусливо-недбало домашній 
одяг, залишивши на мольбер-
ті недовершену мориністичну 
картину, пішов до моря. Або 
двері таки зачинені, та під них 
просунутий лист — „Лист до 
Бога“, на який авторка сподіва-
ється отримати відповідь, тому 
що живе у квартирі зі щасли-
вим номером — номером сім.

Наталя ЯЦЕНКО

Від 8-го листопада квота 
українських пісень на радіо 
зросте ще на 5%. Кількість 
нових українських пісень і 
нових виконавців зростає, 
збільшення квот до 35% тільки 
додасть динаміки цьому про-
цесу. Крім цього, гурт Kazka 
спростовує міф про те, що піс-
ні українською не можуть бути 
популярні за межами України 
саме через українську — кіль-
кість переглядів їхньої компо-
зиції „Плакала“ вже сягнула 
51 млн.

У ЛНГМ ім. Б. Возницького 
відкрито виставку „Ероти-
ка куртуазна та іронічна в 
графіці та живописі“ Ігоря 
Щурова та Йоханана Пе-
тровського-Штерна. Худож-
ник-ілюстратор Ігор Щуров 
каже, що малює те, що хоче, 
а еротика привертає його 
увагу, бо завдяки їй ми з’яви-
лися на світ. Репрезентовані 
роботи Йоханена Петров-
ського-Штерна, українського 
художника єврейського похо-
дження, котрий є професором 
в американському університе-
ті, — це єдина серія робіт, яку 
автор демонструє в Східній 
Європі. Полотна митців експо-
нуватимуть до 26 жовтня.

27–29 вересня в Історико-кра-
єзнавчому музеї м. Винники 
проходив І Міжнародний 
симпозіум художнього тек-
стилю „Килим“. Мета сим-
позіуму — привернути увагу 
якнайширшого кола фахівців 
та громадськості до проблеми 
відродження рукотворного 
килимарства як одного з най-
кращих надбань національного 
мистецтва. Участь у симпозіу-
мі брали науковці, художники, 
педагоги й студенти мистець-
ких навчальних закладів та 
інші фахівці з України, Польщі, 
Молдови, Швейцарії.

2 жовтня у львівській Опері 
відбувся ювілейний кон-
церт до 75-ліття відомого 
поета, автора українських 
пісень Богдана Стельмаха. 
Як розповів ювіляр, для нього 
концерт — це своєрідна спо-
відь перед глядачами. Павло 
Табаков подарував залі урив-
ки з майбутньої рок-опери на 
слова Богдана Стельмаха.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

КРИТИЧНІСТЬ, БІЗНЕС І ТВОРЧІСТЬ

Науковий, більш обґрунтований стиль мислення, який 
формується з аналізу й резюмування, — це мислення 
критичне. І без нього — ніяк. Ні в житті повсякденному, ні 
в бізнесі чи творчості. Майже в усіх презентаціях-зустрічах 
Book Forum’у на тему бізнесу й творчості спікери сходилися 
на думці, що поняття креативності й критичності переплетені.

Відкидаючи 
догми

— Для людини най-
більш важливим є від-
чуття внутрішньої сво-
боди. Вона ж формуєть-
ся завдяки критичному 
мисленню, антонімом 
до якого є догма. На 
жаль, нас часто вихо-
вують за допомогою 
догм безпеки, суспіль-
них звичок і просто 
„це не можна, бо це не 
можна“. Між критичним 
мисленням і креатив-
ністю є пряма кореля-
ція — креативність без 
критичного мислення 
неможлива. Людина, 
отримавши інформа-
цію, або розкладає її 
на полички, або вмикає 
критичне мислення — 
аналізує, переосмис-
лює і на основі цього 
в неї виникають нові 
ідеї, тобто вмикається 
креативність. Власне 
інноваційний процес і 
є нашим рухом уперед. 
Скажімо, Ейнштейн 
був вихований на тео-
рії Ньютона, але вона і 
його автор не були для 
науковця догмою, — 
так львівський ресто-
ратор Марк Зархін ви-
словив свій погляд під 
час дискусії „Критичне 
мислення, освіта та лі-
тература“.

На думку Олени Ка-
равай, учасниці тієї ж 
події, співголови наг-
лядової ради ГО „Інша 
освіта“, критичне мис-
лення не варто робити 
окремим предметом: 

воно мало би супро-
воджувати весь на-
вчальний процес і бути 
присутнім на предметі 
кожному.

— Критичне мислен-
ня починається з відчут-
тя суб’єктності й власної 
відповідальності. Поча-
ти розвивати його варто 
зі самоспостереження. 
Тоді виробиться звичка 
ставити запитання, на-
самперед собі. Критич-
не мислення є виявом 
проактивності. На від-
міну від раціонального 
чи практичного, воно 
емпатичне, і щодо осо-
би, яка мислить, і щодо 
інших людей. Критичне 
мислення — аналіз і ви-
бір можливостей, кре-
ативне — відкривання 
нових можливостей. 
Найкраще їм працюєть-
ся в парі, — підсумувала 
Олена.

Поет-дисидент Ігор 
Померанцев вважає, що 
відсутність критично-
го мислення у суспіль-
стві свідчить про його 
інфантилізм. Не треба 
робити культу ні з пись-
менників — сприймати 
їх як авторів текстів, а 
не опіній, ні з політиків 
— оцінювати їх відповід-
но до кожного вчинку.

Наслідки критичного 
мислення можуть бути 
революційними. Що-
денне критичне мис-
лення має бути суспіль-
ною звичкою, і її можна 
виховувати різними 
способами. Сучасна 
молодь є суперкритич-
ною і суперкреативною. 

Та треба остерігатися 
переходу критичного 
мислення в критикан-
ство.

Брендотворення
На жаль, Україна 

досі є країною сталі, 
пшениці, цукрових бу-
ряків, олії, ми не є кра-
їною, яка продає дода-
ну вартість. Більшість 
успіхів наших компаній 
— це успіхи на некон-
курентних ринках. Та з 
іншого боку маємо ши-
роке поле для діяльності 
й бізнесового креативу.

Маркетинг, на пере-
конання Олексія Філа-
новського, автора „Го-
ловної маркетингової 
книги“, — не наука, бо 
він не має прогностич-
ної сили. Маркетинг, 
образно кажучи, — не 
шахи, а покер. Якщо 
ймовірність виграшу ви-
сока, ви починаєте гра-
ти. Добрий бізнес-план 
— це не так, як раніше, 
— прямування з точки А 
до бажаної точки В, це 
побудова трьох версій 
розвитку подій — опти-
містичної, реалістичної 
і песимістичної. Марке-
тинг — це думання про 
гіпотези: що і як буде, 
якщо все піде за ко-
тримсь із тих векторів. 
І в кожній точці просу-
вання все змінюється, 
тому потрібно постійно 
аналізувати й робити 
нові вибори, ухвалюва-
ти нові рішення.

Створення бренду 
— поєднання творчості 
з наукою: спершу має 

бути фінансово-еконо-
мічне обґрунтування, 
далі — творчість. Ос-
новна книга для марке-
толога, вважає Олексій, 
— „Гра в бісер“ Германа 
Гессе, бо бізнес-гравці 
мають свою гру в бі-
сер — вони граються 
з уламками ідей. Для 
цього беруть культур-
ні цінності минулого й 
складають із них влас-
ну мозаїку. Чим більше 
ідей-бісеринок, тим 
більше брендотворчо-
сті.

Але який би крутий 
бренд ви не створили, 
важливо, щоб він задо-
вольняв потреби людей. 
Бо тепер експертом 
є звичайний спожи-
вач і його думка-оцін-
ка цінніша, ніж думка 
будь-якого авторитета у 
вашій галузі. Крім цьо-
го, теперішнім брендам 
слід бути максимально 
чесними — розголос від 
негативного враження 
шалений.

Під час дискусії щодо 
дизайн-мислення (по-
няття особливо попу-
лярне в наш час, Білл 
Барнет і Дейв Еванс 
написали на цю тему 
книжку „Дизайн-мис-
лення. Спроектуй своє 
життя“, а „Наш формат“ 
її переклав і до Фору-
му видав), мова йшла 
теж про те, що твор-
ча дія переплітається 
з думкою. Мають бути 
орієнтація на людину 
(включає ту ж емпа-
тію, яку ми згадували, 
говорячи про критичне 
мислення), визначення 
проблеми і генерування 
ідей через спільну твор-
чу роботу (Андрій Худо 
розповів, як виникали в 
їхній компанії ідеї щодо 
переобладнання про-
стору в Арсеналі), вті-
лення й перевірка їх.

Наталя ЯЦЕНКО

ч. 28 [3028]
4 — 10 жовтня 201820



ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
4. Глава держави у країнах з республіканською 
формою керування. 5. Перегородка з іконами 
у православному храмі, що відокремлює цен-
тральну частину від вівтаря. 7. Метальна зброя, 
поєднання лука і ложа з прикладом та спусковим 
механізмом. 9. Спосіб дослідження, пізнання чо-
гось, спосіб дії. 11. Стан дуже великого, але ко-
роткочасного нервового збудження: велика ра-
дість, гнів, жах. 14. Президент України від 1994 до 
2005 р. 17. Діючий вулкан на Сицилії. 18. Річка в 
Україні, ліва притока Дунаю. 19. Необмежена вла-
да панівного в державі класу, яка спирається на 
силу. 20. Пісня венеціанських гондольєрів. 22. Їжа 
тварин. 23. У Галичині так називають борошно. 
24. Військо, збройні сили держави. 25. Велика 
обсягом і важлива за змістом книжка. 27. Круг- 
лий майданчик посередині цирку. 28. Англійський 
письменник, автор „Книги джунґлів“. 29. Дерев’яна 
вигнута 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 „Ва-
вилон-ХХ“, „Така пізня, така тепла осінь“. 3. Титул 
принцеси королівського роду в Іспанії. 6. Адміністра-
тивно-територіальна одиниця у Франції. 8. Один з ос-
новних 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 „ді-
дом 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. 
16. Люди, що перебувають де-небудь як глядачі, слу-
хачі. 21. Люб’язний, приємний вислів з похвалою; лес- 
тощі. 26. Виконавець складних гімнастичних номерів 
у цирку. 27. Відома американська поп-співачка. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13

14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35

36

37 38

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 25
Горизонтально: 5. Емісар. 7. Песета. 10. Стюард. 11. Анке-
та. 13. Ореол. 15. Мічіган. 16. Адвокат. 17. Піала. 19. Рефері. 
21. Азімов. 23. Вандал. 24. Епілог. 27. Монако. 30. Акцент. 
32. Афіша. 34. Петунія. 35. Устриця. 36. Білка. 38. Адреса. 
39. Кондор. 40. Ельзас. 41. Коельо. 
Вертикально: 1. Беатріче. 2. Ландо. 3. Непал. 4. Гастролі. 
6. Іраваді. 8. Ескадра. 9. Амеба. 12. Лікер. 14. Фагот. 17. Пер-
лина. 18. Алгебра. 20. Ранок. 22. Залік. 25. Хокей. 26. Жнець. 
28. Амундсен. 29. Олівець. 30. „Арсенал“. 31. Царгород. 
33. Іслам. 36. Батат. 37. Актор.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 26

Горизонтально: 5. Алабама. 7. Тра-
пеза. 9. Ватра. 11. Тайга. 13. Бекар. 
16. Одра. 17. Езоп. 19. Ікра. 20. Норд. 
21. Зубр. 23. Аґент. 24. Агра. 27. Ка-
жан. 29. Ането. 32. Парео. 33. Но-
нет. 34. Берет. 35. Жнива. 36. Са-
тир. 37. Гуцул. 38. Аймак. 41. Гусар. 
43. Анна. 45. Арсен. 46. Ідея. 47. Путо. 
49. Адат. 50. Авіа. 51. Діти. 52. „Нор-
ма“. 55. Квадр. 57. Аматі. 58. Оркестр. 
59. Ламбада.
Вертикально: 1. Манта. 2. Каба-
ре. 3. Газета. 4. Манат. 6. Ювелір. 
8. Канада. 10. Руда. 12. Амон. 13. Ба-
нан. 14. Капельмейстер. 15. Реш-
та. 16. Орда. 18. Порт. 21. Запаска. 
22. Баритон. 25. Геноцид. 26. Анта-
лія. 27. Кобра. 28. Арена. 30. Нанду. 
31. Онагр. 39. Йота. 40. Калан. 41. Гни-
да. 42. Анди. 44. Аптека. 46. Італія. 
48. „Овід“. 49. Атом. 53. Оскома. 
54. Маскат. 56. Рояль. 57. Аркан.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 27
Горизонтально: 4. Президент. 5. Іконостас. 7. Арбалет. 
9. Метод. 11. Афект. 14. Кучма. 17. Етна. 18. Прут. 19. Диктату-
ра. 20. Баркарола. 22. Корм. 23. Мука. 24. Армія. 25. Книга. 
27. Арена. 28. Кіплінґ. 29. Коромисло. 30. Бакенбард. 
Вертикально: 1. Приклад. 2. Миколайчук. 3. Інфанта. 6. Де-
партамент. 8. Експеримент. 10. Орнітолог. 12. Фунікулер. 
13. Стрибог. 14. Кіпріда. 15. Албанія. 16. Публіка. 21. Комплі-
мент. 26. Акробат. 27. Агілера.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Колектив кафедри хімічної інженерії 
ІХХТ висловлює глибоке співчуття до-
центу кафедри Діані Петрівні Кіндзері 
з приводу смерті її 

батька.

Як подати оголошення в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 

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

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 30,00 грн.; 

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

Система знижок: більше трьох публіка-
цій — знижка 10% від суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

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

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 
E-mail: audytoriya@gmail.com

МОЛОДЬ ЛЬВІВЩИНИ ЗАПРОШУЮТЬ  
НА ВИШКІЛ ІЗ САМОРОЗВИТКУ

ГО „Спадщина“ запрошує до 
таборування „Клич предків: жов-
тневий вишкіл духу“, яке відбу-
деться 12–14 жовтня. Учасники 
табору матимуть змогу макси-
мально „насититися“ тренінґа-
ми, воркшопами та розвагами у 
вихідні.

Атмосфера табору, цікаві лекції 
та друзі зроблять жовтневі вихід-
ні незабутніми спогадами, в які 

захочеться повертатися знову й 
знову

Якщо ти:
- вважаєш, що час студентства 

— це час активності;
- прагнеш змінити щось у своє-

му житті та в розвитку країни;
- хочеш більше дізнатися про 

лідерство;
- хочеш отримати знання про 

те, як зреалізувати власну ідею;

- або навіть ще не маєш власно-
го задуму конкретного проекту, 
однак давно шукаєш однодумців.

Тоді долучайся до участі в та-
борі „Клич предків: жовтневий 
вишкіл духу“ і змінюй свою кра-
їну на краще!

Для молоді віком 16–24 роки.
Вкладення — 400 гривень.
Місце: с. Кам‘янка Сколівсько-

го р-ну Львівської області.

Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/1838511452901473/?active_tab=about
096-561-7175 — Олеся.
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 181160

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 останній сторінці— світлини  
Наталії ПАВЛИШИН та Анастасії МОЗГОВОЇ.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ 
щиро вітає з днем народження проректора 
з економічних питань — головного бухгал-
тера Національного університету „Львів-
ська політехніка“

Анатолія Степановича
МОРОЗА.

Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди, 
чудового настрою, родинного затишку та добробуту. Нехай 
завжди Вас супроводжує успіх, постійно зігріває тепло люд-
ської вдячності, а будні й свята наповнюються радістю, світ-
лом, любов’ю рідних та близьких.

Кохані варті 
теплих слів

А ті, що їх висловлюють, — 
винагороди. Отож маємо 
для закоханих пропозицію: 
ви пишете своїй коханій(ому) 
зізнання, вітання, надсилаєте 
чи приносите в редакцію, а ми 
друкуємо його на сторінках 
„Аудиторії“. Ціна такого вчин-
ку — 20 грн. А на тих, хто кра-
сиво й оригінально виявить 
свої почуття, наприкінці року 
чекатимуть приємні призи. 

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний університет 
„Львівська політехніка“: 
диплом спеціаліста та додаток до ньо-
го МПНХ № 017214 на ім’я: Чепірдак 
Ірина Євгенівна;
студентський квиток ВК № 11811951 на 
ім’я: Смага Іван Михайлович;
залікову книжку № 1113464 на ім’я: 
Бурак Юрій Юрійович; 

студентський квиток ВК № 11772752 
на ім’я: Козерема Марта Андріївна;
диплом бакалавра ВК № 18977442 на 
ім’я: Федуняк Оксана Степанівна;
диплом спеціаліста ВК № 17404652 на 
ім’я: Боршовський Олег Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Юськова 
Анастасія Костянтинівна;
студентський квиток № 12244499 на 
ім’я: Дудка Назар Васильович.

Вважати недійсними паспорт, який 
видав Шевченківський РВ ЛМВСУ у 
Львівській обл. і посвідчення водія 
категорії „С“ на ім’я: Дудка Назар Ва-
сильович.
Вважати недійсним диплом молодшо-
го спеціаліста ВК № 27544646, який 
видав Львівський технікум залізнично-
го транспорту на ім’я: Зацний Андрій 
Валентинович.

Національний університет „Львівська політехніка“
Товариство „Просвіта“, Народний дім „Просвіта“

11 жовтня 2018 р.             Головний корпус 
14.00     Львівської політехніки 
  ІІ поверх

До Дня захисника України
Урочисте відкриття виставки „Нескорені“, присвяченої пам’яті полі-

техніків, які в різні роки боролися з польським, німецьким і радянським 
окупаційними режимами

Оргкомітет
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ТОП-події 
тижня у 
Львівській 
політехніці

6с.

3с.
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