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ЯК ВИ РОЗПОРЯДЖАЄТЕСЯ СВОЇМИ ФІНАНСАМИ?
Сьогодні важко знайти того,
хто б не переймався своїми
фінансами, адже це — засіб
щоденного життя. Звісно,
не все купимо за гроші (та й
сьогодні мова не про це), але
за гроші можемо здійснити
багато: купувати речі щоденного вжитку, оплачувати
послуги, подорожувати, вдосконалюватися професійно,
розвиватися, допомагати
хворим і сиротам… Перелік
можемо продовжити до безконечності. Однак виявляється, що недостатньо лише
мати гроші — важливо вміти
розподіляти їх, визначати
пріоритети.
„Я навчив своїх дітей заробляти гроші, але ще не навчив
розпоряджатися ними — це
виявилося набагато складніше“. Цю фразу я почула від
одного багатодітного батька.
Очевидно, так є, адже здебільшого гроші швидко розлітаються. Заробляємо більше
— і це швидко витрачаємо.
До того ж, є люди, які заробляють немало, однак гроші
їх не тримаються, тому вони
залазять у кредити, вибратися з яких непросто. Одна
з причин — невміння розпоряджатися своїми фінансами.
Можливо, кілька фахових
порад стануть у пригоді?
Раціонально використовуйте
свої гроші — не купуйте непотрібне.
Не піддавайтеся зовнішньому
впливу — не купуйте річ, яка
лише сподобалася або вона
сучасніша, ніж та, що маємо.
Не прагніть мати все, що мають інші люди — не витрачайте більше, ніж заробляєте.
Ці три правила — своєрідний
пролог до того, щоб навчитися правильно розпоряджатися своїми фінансами, жити
так, аби їх більш-менш вистачало (принаймні не влазити в
борги), а якщо ще навчимося
відкладати гроші, аби згодом
конвертувати їх у цікаву мрію,
— то взагалі успіх!
Продовження теми — на с. 6

Анастасія Лиховоля, студентка четвертого
курсу Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук:

„Всі гроші вкладаю у себе“
Я хоча вже на четвертому курсі, але живу за кошти батьків, тому що вирішила спершу здобути бакалавра, а потім піти працювати. Використовую
можливості лише разових підробітків. Батьки дають
мені певну суму на місяць, а я розподіляю її на те, що
необхідне. Коли є потреба додаткових витрат, то ділю на
більше частин. Витрачаю все, не відкладаю нічого, бо десь прочитала, що до
30-ти років усе треба вкладати в себе: нормально харчуватися, дбати про саморозвиток, читати книги, ходити на культурні заходи. На зайве не витрачаю: я
знаю ціну грошам і допомагаю батькам їх заробляти на власному господарстві.

Віталій Пахолок, студент третього
курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Максимально відкладаю“
Частково заробляю на себе, а частково мені допомагають батьки. Гроші треба розподіляти, бо
інакше в кінцевому результаті можна опинитися без
них. Свої фінанси я ділю на дві частини: першу — на
найголовніші потреби: заплатити за оренду житла, за
комунальні, найнеобхідніші харчі, другу — на все решта,
без чого легко можна обійтися. Усе, що залишається, максимально відкладаю.
По-перше, хочу назбирати на машину, а по-друге — всяке може бути.

Володимир Липко, студент першого курсу
Інституту економіки і менеджменту:

„Вистачає і залишається“
Мене трохи фінансують батьки, але ще зі школи
я почав підпрацьовувати, щоб мати свої гроші.
Живу в гуртожитку, тому витрачаю спершу на харчування, а все решта — на інші потреби. Відкладаю
мінімум — приблизно 50–100 грн. із 500-та. Наразі
не складаю їх на щось конкретне, але маю кілька задумів. Грошей мені не лише вистачає, а й залишається.

Дарина Пупко, студентка першого курсу
Інституту права і психології:

„Відкладати вдається мало“
Хоча живу з батьками, але отримую від них певну
суму на місяць. Ці гроші стараюся розподілити,
щоб вистачило. Витрачаю їх на харчування поза
домом, на проїзд і дуже рідко — на одяг. Деколи
стараюся щось відкласти на те, що в майбутньому
може знадобитися, але це мені не дуже вдається. Не
завжди грошей вистачає, однак стараюся якось викрутитися, зекономити… Додатково у батьків не прошу.
Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН
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Понад рік науковці та підприємці Львова прокладали мости для створення Biotech&Pharma
Cluster Lviv. І нарешті, 8 листопада 18 сторін підписали меморандум про співпрацю
та наміри щодо створення кластеру, який сприятиме розвитку науково-дослідницької
та інноваційної діяльності в галузі біотехнологій в нашому місті. А також уможливить
реалізування біотехнологічних бізнес-проектів, створення нових кваліфікованих робочих
місць та сприятиме економічному розвитку Львова й залученню іноземних інвестицій.

Загалом про об’єднання зусиль почали говорити ще майже вісім років
тому. Власне тоді йшлося
про те, щоб це гуртування
стосувалося не лише ІТ чи
туризму, тобто не окремих галузей, а про те, що
цікавить багатьох. Біотехнології — те, за чим бачать
велике майбутнє. Упродовж півтора року завдяки синергії великої кількості інституцій та окремих
людей узгоджено рішення
об’єднати зусилля науковців, провідних бізнесменів,
влади.
Як наголосив заступник
міського голови з питань
розвитку Андрій Москаленко, біотехкластер уже
сьогодні є практичною інституцією, яка ще до об’єднання почала працювати й
мала свої конкретні цілі.
— Утворення біотехкластерів — практика

| Світлина Наталії Павлишин

BIOTECH&PHARMA CLUSTER LVIV —
ОБ’ЄДНАННЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ

більшості європейських
міст, коли бізнес співпрацює з науковцями, щоб
спільно реалізовувати наукові розробки, які, на жаль,
у наших реаліях часто залишаються хіба в наукових
статтях і університетських
лабораторіях. Цей проект
дозволить впровадити в
промислове виробництво
нові ліки, нові технології,

— додав почесний амбасадор Львова Роман Лесик.
Серед вісімнадцяти
підписантів меморандуму
— підприємці, громадські
організації, університети, науково-дослідні та
навчальні установи, міська влада. Це зокрема:
ПрАТ „Компанія Ензим“,
ТзОВ „Експлоджен“, ТОВ
„ХЕМА“, ПрАТ „Львівський

облрибкомбінат“, ТзОВ
„Новації. Досягнення. Лідерство.-груп“, ГО Tech
Startup School, Громадська Спілка „Центр Інновацій Сходи в Майбутнє“, ГО
„Українське лікарське товариство у Львові“, Львівський національний університет ім. Івана Франка,
Національний університет
„Львівська політехніка“,
Львівський національний
медичний університет
ім. Данила Галицького,
Львівський національний
університет ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С. З. Ґжицького, Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок,
Інститут біології клітини
НАН України, Інститут біології тварин НАН України,
Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, Львівський
ф і з и ко - м а те м а т и ч н и й
ліцей-інтернат при ЛНУ
ім. І. Франка та Львівська
міська рада.
Наталія ПАВЛИШИН

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СПАДЩИНУ УКРАЇНСЬКОЇ
ДІАСПОРИ ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ Й ОПРИЛЮДНЮВАТИ
Пошук методів збереження культурної спадщини з кожним роком
стає життєво необхідним. Нині замало лише обговорювати, а
потрібно домовлятися, яким способом і хто це може робити. Для
цього Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків із діаспорою
ініціював і організував науково-практичний семінар „Інноваційні
методи збереження інтелектуальної спадщини української еміграції“.
Головні акценти зустрічі стосувалися питань
культурних скарбів ін-

телектуального надбання української діаспори,
зародження та розвитку

найбільшої онлайн-бібліотеки української еміграції та поселення

Diasporiana, а також —
інновації в бібліотекарстві
та їхнє практичне застосування.
— Наш захід покликаний розпочати важливий
діалог про збереження
великих пластів друкованої спадщини української
діаспори, актуалізувати
Закінчення на 13 с. m
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У КОНКУРСІ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА БЕРУТЬ УЧАСТЬ
ВІЛЬНІ СТУДЕНТИ
Напередодні Дня української писемності і культури
студенти Львівської політехніки взяли участь у
Міжнародному конкурсі знавців української мови
ім. П. Яцика. Десятеро з них стали переможцями і
призерами.
Традиційно окремі завдання
виконували філологи й нефілологи. Серед філологів переможці і
призери — другокурсники-журналісти з ІППТ: Анна Шередько
(1 місце), Михайло Левандовський
(2 місце) та Анна Шаблій (3 місце).
Нефілологам поважне журі визначило два перших місця, два других і три третіх. Отож, переможці з-поміж нефілологів — Аліна
Строцька (2 курс ІГСН) та Марта
Микитюк (3 курс ІАРХ). Друге місце вибороли першокурсниці ІНЕМ
— Яна Радченко та Богдана Ющак.
Третю сходинку поділили теж пер-

шокурсниці — Христина Калинчук
з ІГСН, Ольга Семенюк з ІППТ і
Марина Мельник з ІАПО.
У другому турі, тобто на обласному рівні, Львівську політехніку
представлять: Анна Шередько і
Марта Микитюк, а Аліна Строцька
змагатиметься на мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка,
позаяк саме її твір відзначили як
найкращий.
Голова журі конкурсу, професор кафедри української мови
Ірина Фаріон подарувала переможцям і призерам книжки Ю. Іллєнка „Криниця для спраглих“.

Також вони отримають грошові
винагороди.
— Кількість охочих брати участь
у конкурсі не зменшується, але
дуже втішно, що цього разу побільшало хлопців. Саме вони повинні усвідомити, що мова — це
також різновид зброї. Також хочу
зазначити, що студенти щораз
краще пишуть тести, але твори
— гірше. На це впливає тестова
система всього, а також спілкування через монітор, а не живе,
нечитання фундаментальної літератури, звідсіля — брак слів і нездатність висловити думку. Однак
цього разу я зауважила у творах
цікавий аспект: незалежні думки,
мислення, класні тези. Це означає,
що їхні автори — реально незалежні люди, — підсумувала Ірина
Фаріон.
Ірина МАРТИН

ПРАЦЕДАВЦІ ШУКАЮТЬ СТУДЕНТІВ
У холі 4-го навчального корпусу відбувся ярмарок
кар’єри „Імпульс“. Захід організувала компанія
Studpoint за сприяння відділу працевлаштування та
зв’язків із виробництвом Львівської політехніки.

| Світлина Ірини Мартин

Закономірно, якщо захід зорієнтований на студентів, то на
нього приходять працедавці, які
готові приймати
студентів на роботу, а отже, іти їм
назустріч і пропонувати співпрацю,
сумісну з навчальним графіком, тобто часткову зайнятість.
Як
розповіла представниця
Studpoint Марта
Петренко, цього
разу учасники ярмарку — близько
40-ка представників українських та
міжнародних ком-

паній, які пропонують студентам
роботу на неповну зайнятість та
зручний графік. А ярмарок — це

можливість не лише заповнити
бланк зі своїм резюме, а й безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями.
Операційний директор міжнародної компанії Runway у Львові
Віталій Андрушко згадує, що свою
першу роботу знайшов саме на
такому заході, коли був другокурсником, не мав жодного досвіду,
однак хотів фінансово
не залежати від батьків.
— Як роботодавець
вважаю, що такі ярмарки потрібні, однак їх
сьогодні відбувається
мало. Беручи на роботу студента, ми даємо
йому старт та можливість набути досвіду.
Упродовж дня „Імпульс“ відвідали студенти не лише Львівської політехніки, а й
інших університетів
Львова.
Ірина МАРТИН
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АКАДЕМІЯ СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ
ПРОФЕСОРА БОГДАНА МАНДЗІЯ

| Світлина Катерини Гречин

Радіотехніки 8 листопада організували академію,
присвячену 85-ій річниці від дня народження доктора
технічних наук, почесного професора, заслуженого
працівника освіти і науки України Богдана Андрійовича
Мандзія, який торік у грудні раптово відійшов у засвіти.

Перед початком заходу присутні могли ознайомитися з виставкою
наукових і педагогічних праць Богдана Мандзія, які він писав і сам,
і зі своїми колегами, а також переглянути світлини його дитинства,
юнацьких років і зрілого життя.
Згадати про професора, поділитися
спогадами прийшло чимало його
колег, випускників, товаришів, друзів, дружина, тобто ті, хто пам’ятає
Богдана Андрійовича, любить його і
шанує, хоча він уже і в іншому світі.
Імпрезу відкрив директор ІТРЕ
професор Іван Прудиус. Пам’ять
професора, який пропрацював у
Львівській політехніці понад 60 років, вшанували хвилиною мовчання.
Іван Никифорович поділилися спогадами про його життя, роботу, про
спільну працю, свій професійний і
науковий ріст під його керівництвом. Зрештою, про те, як Богдан
Мандзій опікувався молодими науковцями, говорили ректор Політехніки професор Юрій Бобало,
професори Мирослав Кіселичник,
Ярослав Матвійчук, Петро Костробій, провідний інженер заводу
РЕМА, член НСПУ та УАП Іван Гентош та інші. Саме Богдану Андрійовичу випало на долю не просто
піднімати кафедру теоретичної радіотехніки і радіовимірювань, творити команду, а й істотно зрушити
з місця наукову роботу. Саме з-під

крила Богдана Мандзія університет поповнило чимало відомих науковців, серед
яких — ректор Юрій
Бобало, перший проректор Володимир
Павлиш, проректори Дмитро Федасюк,
Роман Корж, Олег
Матвійків. Зважаючи
на величезний досвід професора, його
вміння контактувати
з людьми, розв’язувати найскладніші завдання і бачити
мету перед собою, йому довірили
керівництво новоствореним інститутом. Молоді науковці, а потім колеги вчилися у нього працелюбності, вмінню працювати в колективі,
готувати молоді наукові кадри. Богдан Мандзій був для всіх взірцем у
праці і першим порадником у будьякій справі. Саме завдяки йому в
Україні і в колишньому Союзі знали,
що Львівська політехніка має талановитий колектив радистів.
Колеги згадали й про те, як кмітливий хлопчик усе ловив на ходу,
тягнувся до знань, а згодом до педагогічної і наукової роботи. Маючи
добрі задатки і чудову пам’ять легко увійшов у педагогічний колектив
Політехніки. Йому поталанило на
добрих наставників — професорів
Євгена Замору та Юрія Величка.
Від них набирав досвіду, здобував
визнання як викладач і науковець.
Створив чудовий колектив на кафедрі, в деканаті, випустив чимало
талановитих радіотехніків. Завжди
веселий, усміхнений користувався
популярністю, любов’ю колег, студентів (вони називали його татком), доброзичний, уважний. Був
Людиною з великої букви.
Ректор Юрій Бобало, між іншим
відзначив, що Богдан Мандзій був
великим оптимістом: ніколи не був
похмурий, незадоволений, ста-

вився до всіх однаково, всім допомагав. Його поради завжди були
слушні, розумні, аргументовані і
перспективні. На його думку, така
людина заслуговує на довгу і хорошу пам’ять уже за те, що зробила
для інституту й університету.
Професор Ярослав Матвійчук,
згадуючи свого колегу, сказав, що
Богдан Мандзій „був рідкісним зразком вродженого інтелігента, для
якого кожна людина є носієм цілого
внутрішнього світу. Спілкування з
професором було приємне, пізнавальне, повчальне. Люди тягнулися до нього і в їхньому оточенні він
був центром тяжіння, незалежно від
посади, яку посідав. Готуючи з ним
наукові статті, був вражений його
науковим стилем, способом досліджень, викладенням матеріалу“.
Промовці згадали й про те, що
Богдан Андрійович до останніх днів
зберігав ясний розум і творчий
потенціал. Хто хоч раз з ним спілкувався, пам’ятає його дотепний,
доброзичний гумор українською і
польською мовами. Він любив їздити машиною, вмів високо підняти
планку розмови, був неперевершеним співаком (в репертуарі були
українські, польські, російські пісні).
Коли бував на наукових конференціях за кордоном, не оминав нагоди
відвідати цікаві місця. Завжди був у
русі. До речі, про любов Богдана
Мандзія до пісні згадувала і його
дружина Віра Лозинська, „янгел
охоронець“ (перша рано пішла з
життя). Щодня, що би вдома не робив, зажди наспівував ту чи іншу
пісню. Тижнів зо два до відходу раптом замовк, а за два дні до смерті
знову заспівав.
…Чимало добрих слів на адресу
Богдана Андрійовича пролунало й
в неформальній обстановці. Здавалося, ось зараз відкриються двері
і в аудиторію увійде Професор. Не
віриться, що він уже не з нами. А,
може, він таки і далі з нами?..
Катерина ГРЕЧИН
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БАГАТИЙ НЕ ТОЙ, ХТО БАГАТО МАЄ,
А ТОЙ, ХТО ВІДКЛАДАЄ

| Світлини Ірини Мартин

Як грамотно розподілити місячний дохід? Чи залежить це від
розміру наших доходів? Чому так важливо — заощаджувати
на непередбачувані потреби і вже замолоду збирати гроші на
старість? Відповіді на ці запитання студенти-економісти почули
від фінансового консультанта компанії OVB Миколи Наливайка.

Люди поділяються на
три типи. Перші — фінансово неграмотні — витрачають більше, ніж заробляють і постійно живуть
у борг, бо лише погасять
його — нагромаджують
новий. Другі — фінансово
обізнані — чітко розраховують свої витрати, тому
живуть без боргів, але
будь-яка непередбачена
витрата (лікування, ремонт чи купівля техніки)
виводить їх із колії. І треті
— фінансово грамотні —
відкладають частину свого заробітку і формують
власний капітал.
Чому більшість людей
бідні? Бодо Шефер (відомий письменник, бізнесмен і фінансовий консультант. — Ред.) пояснює: бо
їм так легше. Легше жити
не в тій країні, здобути освіту не в тому виші,
мати батьків, які нічого
їм не дали — тобто таким
людям нарікати легше,
ніж робити. А ще, за словами Г. Форда, серед нас
є багато бідних, бо людям
важко думати.
Перше правило фінансової грамотності — відклади собі. Багатий — не

той, хто все собі може
дозволити, а той, у кого
залишаються гроші, адже
можна дуже добре заробляти, однак жити в борг.
Отож, якщо відкладемо
10% щомісяця — відразу
просунемося догори. Цей
мінімум мусить бути за
будь-яких умов. І це треба робити відразу, впродовж 72-х год після того,
як ми отримали кошти,
а не наприкінці місяця,
коли залишаться гроші —
бо реально вони ніколи не
залишаться.
Друге правило — контролювати доходи й витрати, тобто вести бюджет
і відмовитися від емоційних покупок! Важливо не
розподіляти свої кошти
„на око“, а фіксувати витрати чи то в зошиті, чи в
Excel, чи в онлайн-додатку
Play Market. У такому разі
те, що залишиться, також
треба відкласти — наприклад, на непередбачені
витрати, скажімо, подарунки чи ремонт холодильника. Найбільше в мінус нас заводять так звані
емоційні покупки: купили
5-ту пару взуття, бо сподобалося, не змогли встояти

перед спокусою, колись
знадобиться, а тим часом
ходити без куртки. Щоб
відмовитися від недоброї звички, знадобиться
всього 21 день. У такому
разі зможемо за рік відкласти на відпочинок, а
не спохопитися в липні, що
нема на це грошей, брати
кредит і віддавати його аж
до наступного відпочинку,
а потім знову брати кредит.
Третє — змусити гроші працювати. Їх треба
покласти на депозит чи
інвестувати у щось. Однак пам’ятаймо, що інвестування — завжди ризик,
тому вкладаймо в нього
таку суму, яку не шкода
втратити. І фільтруймо те,
у що вкладаємо.
Четверте — Соломонове правило: завжди так
не буде. Не буде ні тоді,
коли нам фінансово добре,
ні тоді, коли зле. Тому треба подбати про те, щоб не
втратити накопичене, радитися лише з обізнаними
у цій справі людьми, а не
просто з тими, кому довіряємо. Фінансовий успіх
— це наші систематичні
кроки щодня.
П’яте — подбаймо про
майбутнє, забезпечмо собі
у молодості гідну старість.
Тоді матимемо гарантію,
що вона не буде такою
жалюгідною, як це часто
бачимо сьогодні серед
пенсіонерів. І що швидше
почнемо відкладати на
пенсію, то більше встигнемо накопичити. Тому
якщо у 20 років щомісяця
відкласти 200–300 грн, то

до 60-ти років можна накопичити значно більше,
ніж якщо почати у 40 і відкладати по 1000 грн.
Пенсійна реформа
розпочнеться у січні
2019 року. Вона охопить
5 млн. українців. Тому активно розвиватиметься
недержавний пенсійний
фонд, де навчатимуть, як
зібрати собі гроші на пенсію. Розподілити гроші доволі просто, коли знаєш, як
саме це зробити.
Незабаром зміняться правила наших доходів: отримуватимемо не
зарплату, а винагороду
за конкретно виконану
роботу. Таку тенденцію
спостерігаємо не лише по
цілому світу, а й в Україні. Тому невдовзі кануть
у лету не лише трудові
книжки, а й традиційні посадові оклади.
Важливо не лише самому бути платником податків, а й щоб за нас платив
податки роботодавець.
Від цього залежить наш
страховий стаж, а отже, —
майбутнє пенсійне забезпечення. Тому при влаштуванні на роботу треба
цікавитися тим питанням.
Р. S. Лектор також порадив студентам книжки
з фінансової грамотності авторства Б. Шефера,
Р. Кійосакі, Д. Сем’юеля
Класона та розповів про
витрати, за які можна повернути собі частину коштів — зокрема за платне навчання та додаткові
освітні послуги у школах і
дитсадках.
Ірина МАРТИН
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

| Світлина Ірини Мартин

В Інституті економіки і менеджменту за участі заступника
Міністра освіти Юрія Рашкевича відкрили лабораторію
з обладнанням для проведення онлайн-конференцій.
Відразу ж відбувся дебютний захід між Львівською
політехнікою, Київським національним університетом
технологій та дизайну і Тернопільським національним
економічним університетом.

Це обладнання — результат проекту програми Еразмус+ „Структуризація співпраці щодо аспірантських
досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України
— DocHub“. Професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Ігор Олексів розповів, що
ідея проекту — формування так званих хабів для організування відеоконференцій, тренінгів, прослуховування певних навчальних курсів, які
читають в українських та закордонних університетах.
Партнерами проекту є МОН України, Києво-Могилянська академія,
Харківський економічний університет ім. С. Кузнеця, Дніпровський
університет ім. О. Гончара, Інститут
вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України, Миколаївський університет ім. В. Сухомлинського, Вільнюський університет
(Литва), Університет Люм’єр ЛІОН-2
(Франція), Університет Тампере (Фінляндія), Технологічний університет
Лімерика (Ірландія), кілька наукових
інститутів України. Виконавці проекту у Львівській політехніці — доцент Вікторія Харчук, професор Роман Ткаченко, доцент Роман Шуляр,
кандидат технічних наук Іван Ізонін,
асистент Олена Уголькова.

Ректор університету Юрій Бобало
висловив сподівання, що нова лабораторія стане важливою складовою в
осучасненні наукового і науково-дослідного процесу. А представник Міністерства наголосив, що завдяки реалізування проекту DocHub вдасться
пришвидшити впровадження на національному рівні освітньо-наукових
навчальних програм третього циклу,
тобто докторів філософії (PhD), відповідно до Болонських реформ, будуючи сприятливу системну структуру і
зосереджуючи дослідників на здобуванні цього наукового ступеня.
Юрій Рашкевич наголосив, що
загалом Україна є лідером „Східного партнерства“ у кількості міжнародних проектних пропозицій.
На найближчі два роки їй виділили
5 млн. євро на реалізування проектів КА1 (академічної мобільності) і
КА2 (співпраці), що суттєво збільшує
шанси виграти проект. Серед пріоритетів для України спікер наголосив
на освіті дорослих (цьому нині у Міністерстві приділяють значну увагу і
напрацьовують відповідний закон),
а також на системній педагогічній
освіті викладачів. Юрій Рашкевич відповів на численні запитання учасників відеоконференції.
Ірина МАРТИН
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МОН удвічі збільшило
кількість університетів та
наукових установ, які за
бюджетний кошт отримали передоплату на Scopus
і Web of Science. Зокрема
торік можливість під’єднатися до Scopus отримали
67 закладів, а нині — 135;
до Web of Science — 64
заклади торік і 105 тепер.
Щоб отримати таку можливість, ЗВО має мати низку
критеріїв. А під’єднатися до
баз зможуть усі регіони та
м. Київ. До того ж доступ
буде й у вишах, розміщених не тільки в обласних
центрах, а й у районних —
Кривому Розі, Мукачевому,
Краматорську, Бердянську,
Глухові, Кам’янець-Подільському, Умані тощо.
Оголошено конкурс „Найкращий студент України“.
Захід матиме три етапи: університетський, регіональний, всеукраїнський. Для
конкурсу передбачено 10
номінацій, за якими визначать найкращого науковця,
програміста, аналітика, підприємця, громадського діяча, медійника, дизайнера,
спортсмена, профспілкового діяча, а також узагальнено найкращого студента,
якому притаманний комплекс усіх найважливіших
ознак. Можна брати участь
у кількох номінаціях одночасно.
Студентів та аспірантів
запрошують до конкурсу
наукових робіт на тему
Революції Гідності. Учасникам слід подавати досі
не опубліковані роботи в
оригіналі. Результати оголосять 24 лютого 2019 року.
Тематика робіт — соціальна, політична, культурологічна, соціологічна, дослідження Революції Гідності,
персоналій, політика пам’яті
тощо. Переможці та призери отримають грошові
відзнаки — премії ім. Героя
Небесної Сотні Сергія Кемського, політолога, журналіста, активіста Євромайдану.
За матеріалами
інформагенцій та МОН
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БРИТАНСЬКІ СТУДЕНТИ ТАКІ САМІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ
Наприкінці жовтня доцент кафедри АСУ Анастасія Дорошенко,
асистент кафедри ТМДМ Олена Ланець та доцент кафедри
ЗФ Ірина Мороз відвідали Кінґстонський університет, що в
південно-західній частині Лондона. Цей візит вони здійснили
в рамках програми ЕРАЗМУС+, за напрямом викладацької
мобільності. А ще — вирішили започаткувати своєрідний
флешмоб Lviv Polytechnic around the world, яким пропагувати
бренд „Львівська політехніка“. Розпочали його серією
фотографій із прапором Політехніки на тлі відомих споруд і
закликають своїх колег, які їдуть за кордон, брати зі собою
прапор Політехніки і робити так само.

О

тож, як Вам працювалося у закордонному університеті?
А. Д.: Я мала нагоду
відвідувати заняття викладачів факультету комп’ютерних наук та математики, читати лекції для
бакалаврів та магістрів,
провадити спільні воркшопи. Хочу зазначити,
що робочі програми цього факультету та нашого
ІКНІ, у якому я працюю,
дуже подібні, тому найцікавіше було порівняти
власні методи викладання
із закордонними.
І. М.: Це була моя перша подорож до Великої
Британії, напружена, але
й дуже цікава водночас.
Проявити свій викладацький досвід та перейняти
чужий мені випала нагода
на факультеті науки, інженерії та комп’ютерів. Особливість викладацької мобільності у тому, що треба
підлаштовуватися до тієї
програми, за якою навчаються студенти обраного
університету. Отож, я презентувала лекції, які не викладає наша кафедра загальної фізики, практично
конструювала та програмувала електричні схеми
на базі Arduino, розв’язувала задачі з механіки
рідин та теорії імовірностей. Багато матеріалу до
занять довелося готувати
безпосередньо там. Найцікавіше завдання я отримала від докторки Саміри

Вахід, яка попросила мене
підготувати презентацію
для студенток-інженерок, у якій на власному
прикладі розповісти про
студентські роки у радянській Україні та дальший
шлях до успіху у незалежній Українській державі.
Розповідь вдалася, позаяк уже увечері після презентації координатор програми ERASMUS+ доктор
Алан Флаверс почав отримувати електронні листи
від студентів із запитом
відвідати Львівську політехніку в рамках навчання
за програмою ERASMUS+.
а Вашими спостереженнями, які особливості навчання у
Кінґстонському університеті?
А. Д.: Насамперед
приємно вразила атмосфера доброзичливості та
уважності: викладачів до
студентів, студентів —
один до одного. І дуже

З

висока відповідальність
та дисциплінованість і
викладачів, і студентів.
Навчання там завжди активне, без нудних та монотонних лекцій, бо на
них студенти отримують
практичні завдання за новим матеріалом, які вони
повинні опрацювати індивідуально чи в команді. А
між викладачем та аудиторією триває постійна
комунікація.
Звісно, не можу не згадати обладнання аудиторій, лабораторій, дуже
сучасні робочі місця викладачів. Це оснащення
дозволяє використовувати всі переваги сучасних
інформаційних технологій
для зацікавлення студентів, проведення різних
експериментів та дослідів.
британські студенти
— які вони?
І. М.: Цікаво, що аналогічне запитання про укра-

А

їнських студентів я почула від британських колег,
і моя відповідь дуже їх
звеселила. Отож, студенти всюди однакові: в міру
серйозні, веселі, завзяті,
запальні, здатні на витівки, а часом і на хитрощі,
але загалом — чудові молоді люди, спілкування з
якими стимулює нас бути
завжди молодими.
О. Л.: До речі, зараз у
Кінґстонському університеті за програмою обміну
Erasmus+ вчаться студенти Інституту інженерної
механіки та транспорту,
з якими ми мали нагоду зустрітись та поспілкуватись. Вони чудово
влилися у дружний колектив, успішно виконують
навчальну програму та
дуже щасливі від отриманої можливості здобути новий досвід, знання,
вдосконалити англійську
мову. Як їхньому кураторові мені було дуже приємно отримувати позитивні відгуки про них від
викладачів, які зазначали
їхню добру підготовку,
старанність та працьовитість.
як Ви використовували вільний від занять час?
І. М.: На жаль, часу на
дозвілля під час робочого
тижня практично не було.
Щобільше, через напружений робочий графік
доводилося спати по 4
години. Однак час на дві
поїздки у центр Лондона вдалося викроїти. Що
здивувало саме мене, то
це пальми у столиці дощів
і туманів, чудова сонячна
і тепла погода, великі зелені папуги серед дикої
природи у Гайд-парку,
величезна кількість емігрантів та фантастичне
поєднання сучасної та
старовинної архітектур.
Розмовляла
Ірина МАРТИН
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КОЛИ ВОЛОНТЕРИШ — ТИ У ВИРІ ТОГО,
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
Близько 40 студентів кафедри політології та
міжнародних відносин ІГСН побували на Міжнародному
економічному форумі як волонтери. Про свій досвід
на цьому заході і враження від нього розповідає
третьокурсниця Богдана Воят.
На економічному форумі Богдана побувала вперше — відгукнулася на пропозицію завідувачки
кафедри. Зрештою, дівчина волонтерить давно. На її думку, така діяльність дає багато плюсів:
— По-перше, ти себе реалізовуєш, по-друге, цим здобуваєш так
звану неформальну освіту, знайомишся з людьми. Це також великий
шанс нетворкінгу. Також це складова
для нашого портфоліо чи резюме, на
що зважають роботодавці.
к відбувався сам економічний форум?
— Форум тривав два дні — у
четвер і п’ятницю. Деякі наші студенти відмовилися від волонтерення через важливі пари. Але я переконана, що які пари важливі не
були б, ти дуже багато почерпнеш
від людей, з якими перебуватимеш,
і ці знання зможеш використати в
навчанні. Тому якщо стоїть питання: йти на пари чи волонтерити,
однозначно раджу друге. Хто відмовляється від таких можливостей,
втрачає багато. Нас, волонтерів,
забезпечили усім найнеобхіднішим: одягом, харчами. Ми працювали з групами ПРООН і „Схід-Експо“. До обов’язків входило супро-

Я

воджувати гостей, показувати їм,
що де розміщене, скеровувати. А
ті, хто добре знають англійську, ще
й попрактикувалися як перекладачі під час спілкування закордонних
гостей та підприємців.
ам особисто вдалося з кимось поспілкуватися?
— Так. Знаєте, нас на кафедрі
навчили не просто привітатися з
важливою людиною, а поговорити
з нею і поставити їй запитання. Як
заохочення за запитання ставили бали. Балів давно не ставлять,
а звичка виробилася. На форумі
вдалося порозмовляти з директором ПРООН в Україні Янтомасом
Хімстрою — з ним ми обговорили
фактично все: політичну ситуацію
в Україні, реформи, майбутні вибори. А від посла Нідерландів Кейса
Яна Рене Кломпенхаувера приємно було почути, що він цікавиться
життям українців — посол розпитував про наші політичні погляди,
про університет. Із цими особами
ми зробили спільні фото. А коли
поверталися додому, познайомилися з підприємцем, який працює
у відновлювальній енергетиці. І він
запропонував нам надіслати свої
резюме.

В

А

чи вдалося щось почерпнути зі
самого форуму?
— Так, бо як волонтери ми мінялися і тому мали час почути доповіді
основних спікерів, побачити цікаві
бізнес-проекти, дізнатися про економічні проблеми, про ринок праці.
Позаяк там була виставка бізнесу, то підприємці презентували свої
здобутки. Отож, я тепер більше знаю,
що і як у нас розвивається. А заходи
„Схід-Експо“, з яким безпосередньо
вдалося попрацювати, демонстрували здобутки підприємців східних областей, які розвивають свій бізнес,
незважаючи на дуже непросту політичну ситуацію.
кі враження від самого волонтерення на цій події?
— Знаєте, волонтер ніби не виконує важливу роль, хоча якби не ми, то
не один учасник міг би заблукати чи
не отримати потрібну йому інформацію. А вражень — багато(!) і не лише
від спілкування з новими цікавими
людьми, не лише від тієї інформації,
яку вдалося почути від доповідачів, а
й від емоцій, від того, що багато що
для мене і моїх друзів під час цього
міжнародного форуму на Арені відбулося вперше: я вперше покаталася на
гіроскутері, моя однокурсниця вперше наділа окуляри віртуальної реальності. Тепер ми будь-коли можемо
вдягти той одяг, у якому волонтерили,
і згадати свої відчуття. Коли волонтериш, то розумієш свою дотичність до
події, знаєш, що ти не осторонь, що
від тебе щось-таки залежить.
Розмовляла Ірина МАРТИН

Я
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ПРОСВІТА

МОВА — ЗБРОЯ СТРАТЕГІЧНА
Чому на 27 році незалежности мовне питання в
Україні ще залишається таким болючим? Відповідь
на це питання дає мовний експерт Технічного комітету
стандартування науково-технічної термінології Микола
Зубков.
По-перше, якщо в
країнах Західної Европи
внаслідок національних
буржуазних революцій
до влади прийшла національна буржуазія, для
якої рідною й природною
була національна культура й мова, то в Україні
керівні політичні й економічні важелі залишилися в руках зайшлих
чужоземців, чужих, ба
навіть ворожих українській мові й культурі. Ми
й досі боїмося окупантів
називати окупантами і
мову, яку вони принесли, окупантською, бо
це, мовляв, образливо
для них. Тоді як в Індонезії після її визволення
голландську мову було
заборонено, у Кореї корейську мову почищено
від японізмів, майже всі
французи, близько мільйона їх, покинули Алжир
із проголошенням його
незалежности, англійці
так само вибралися з
Індії.
По-друге, у нас панує хибне розуміння
прав людини. У правах
урівнюють як жертв, так
і насильників. Навіть
навпаки, на перве місце
ставляться інтереси колонізаторів — зайшлих
національних „меншин“,
тобто однієї, московитської, а не права корінної української нації,
принижуваної протягом
сторіч, ради порятунку
якої й відновлено українську державність. За
всіма нормами права,
потерпілому належить
Закінчення. Початок у ч. 33

компенсація, а якщо
виникає загроза його
існуванню, то для його
самозахисту всі засоби
придатні. Українська ж
мова й культура навіть
у незалежній Україні й
досі перебувають під
загрозою знищення.
По-третє, у нас спотворено, із позицій колонізатора, тлумачать
слово „націоналізм“.
Націоналізм — це не
шовінізм, який нетерпимо ставиться до чужого
й намагається знищити
його. Таке ми тепер спостерігаємо в окупованому московитами Криму,
на окупованій Донеччині. Націоналіст обстоює
своє; шовініст — посягає
на чуже. Захист інтересів своєї нації та її духових надбань — мови й
культури — це священний обов’язок кожного
її члена.
Коли під час Другої
світової війни тодішньому прем’єр-міністрові
Великої Британії Вінстону Черчилеві запропонували зменшити видатки на культуру, то він
відповів: „А заради чого
ми тоді воюємо?“.
Ідеться не про те,
щоб примушувати розмовляти певною мовою,
як це робили французи
в Алжирі, японці в Кореї, московитські зайди
разом із шовіністичною
п’ятою колоною роблять
в окупованому Криму
та на Донеччині. Треба
створити всі умови, які
б сприяли утвердженню
української мови як державної. Чиновник, якщо

він хоче бути
державним чиновником, має
знати державну
мову й розмовляти нею, инакше йому не місце в державній
установі. Хай
заробляє собі
на хліб деінде.
Учитель, викладач, який би він
не був фахівець,
має і в мовному розумінні готувати свідомих
громадян України, а не
сусідньої держави, як
це було і є не тільки на
Донбасі; а якщо не може
— то йому й нема чого
робити в навчальному
закладі, навіть з огляду
на рівень його інтелекту.
Не повинно також бути
шкіл, у яких усе вивчають чужоземною, тобто
московитською, мовою.
Уживання офіцерством
чужої мови у вихованні вояків треба вважати державною зрадою
(у „Законі про Збройні
Сили України“ закарбовано: „У Збройних силах
України мовою службової діяльності, діловодства та документації є
державна мова“). Ганебно й симптоматично,
коли нардепи не знають
мови своєї держави
чи злісно ігнорують її.
Сумнівно, що той, кому
бракує клепки вивчити
українську мову, має
тяму, щоб керувати державою.
В офіційних царинах
життя вибір мови — це
не приватна, а державна
справа. І за це має від-

повідати держава, як і за
мову ЗМІ та книжкової
продукції, де панує засилля мови окупантів. У
10 ст. нашої Конституції
недвозначно записано:
„Держава забезпечує
всебічний розвиток і
функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на
всій території України“.
Держава досі зумисне
цього не робила й наразі
ще не робить. Не досить
назвати мову державною, треба, щоб вона й
направду була державною, як це є в Московщині, Франції, Німеччині, Польщі. Адже мовний
питанок — це питанок
державної
безпеки
України. Переконливим
підтвердженням цього є
події на сході України. І
хто не хоче цього визнавати, підриває безпеку
держави.
Один із паханів донбаського кодла Павєл
Ґубарєв у недавньому
інтерв’ю навпростець
заявив: „Наше двіженіє
поставіло болєє амбіціозную цель. І ето нє просто расчлєнєніє УкрАіни. Ми хатім „обрусать“
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єьо всю, от Луґанска до
Чопа. В етом і состоіт
наша святая міссія“. На
питання: „Як ви собі це
уявляєте здійснити?“ —
той відповів: „Ну, как-то
іх сдєлалі укрАінцамі за
каких-то 150 лет? І єслі
із русскіх людей возможно сделать нєкіх
„укрАінцєв“, то, значіт,
єтат працєсс можна повернуть вспять“.
Я не „нєкій укрАінєц“
— моєму роду й народу
і моїй мові щонайменше півтори тисячі років.
Хай це знають ґубарєви
і йому подібні.
Наша мова як окрема слов’янська існує
від VI ст. Від тоді до нас
дійшло щонайменше
12 тис. українських слів.
Нею розмовляв Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Т. зв. „старослов’янська“ мова
— це давньоболгарська
мова, яку упорядкували
Кирило й Методій ради
богослужбових книг. Її
як літературну прийняв
в Україну князь Володимир. А нарід українською
мовою творив пісні,
думи, казки, перекази,
легенди, яких уже назбирано до півмільйона.
У Литовсько-Руському князівстві державною
мовою була українська,
точніше одна з її волинських говірок, адже саме

в Луцьку тоді ухвалювали найважливіші державні документи. „Вона
була навіть домовою мовою деяких литовських
князів, нею ж написано
і збірник тодішніх правних постанов, т. зв. Статут Литовський 1529 р.,
пізніші виданки 1566 і
1588 рр. У цьому Статуті
навіть правно забезпечено українську мову як
мову офіційну, державну: „А писаръ земъский
маєтъ поруску літерами й словы рускими всі
листы, выписы й позвы
писати, а не иншимъ
єзыкомъ и словы…“. Нею
навчали у школах і церквах, користувалися в
судах, розмовляли при
князівському дворі“, —
писав І. Огієнко. А треба
знати, що назва руський
язик, якою нерідко спекулюють наші недоброзичливці, не має нічого
спільного зі словосполукою „російська мова“.
Ця назва в ті часи, доки
в нас її не було вкрадено, означала те саме, що
й тепер українська мова.
Єдина літературна мова формується і
шліфується в певних
культурних центрах.
Французька мова, яка
як у літературній, так і
в розмовній формі поширювалась у Франції,
в основному — чисто
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паризького походження. Це мова паризького
освіченого товариства.
Лондонська говірка стала основою для англійської, пекінська — для
китайської, говірка міста
Едо — для японської літературної мови.
А який культурний
центр формував і поширював єдину наддіялектну українську мову?
Великі міста України
були постійно обсаджені
чужинцями: Київ окуповували як не поляки, то
московити, Львів — поляки й німці. Українство
в цих та инших більших
містах було незначне
й переважно безправне. Як свідчить О. Кониський у творі „Юрій
Горовенко“, у Києві „до
1859 р. на головних місцевих улицях, у неофіційних салонах, у коридорах судів й університету панувала польська
мова“, а де не польська,
там московська — тільки
не українська.
В Україні таким центром формування єдиної
загальнонаціональної
мови від ХVІ ст. могла
бути лише Запорізька
Січ. І це таки так було.
Грамотність ця сягала
до того, що в Січі були
ті, хто вмів складати латинські вірші й духовні
канти. Що козаки на Січі
між собою розмовляли мовою,
яка мало чим
відрізнялася від
сучасної української літературної, є чимало
свідчень. Мова
їхня, за незначними допустимими вийнятками, цілком сучасна українська
літературна.
Із козацької
мови зріс великий
Тарас Шевченко,
прадід якого Андрій був кошо-
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вим писарем Запорізької
Січі й через діда Івана
передав цю мову своєму
правнукові — Тарасові.
Канада
виборола свою незалежність
від США у війні 1812–
1814 рр. Тоді проти американців воювали канадські індіянці (вождь
Текумзе) спільно з англо- і франкоканадцями. Тепер США і Канада
чи не найбільші друзі.
А де нині ті індіянці? Чи
розмовляє Канада хоча
б однією з корінних
мов? Що залишилося
від культури корінних
народів?
Із багатомільйонних
племен різнонаціональних корінних народів Північної Америки
нині лишилося заледве
5 млн. Їхня країна процвітає. Без них, без їхньої мови. Титульна нація України — українці.
Колись нас було 60 млн.
Нині близько 30-ти. Нам
цинічно торочать: „Замовкніть уже зі своєю
мовою! Он, Америка
процвітає й без американської мови!“. Але ж і
без корінного народу…
Усі, хто посилається на американський
приклад із мовою — бажає нам долі корінних
американців. Щоб ми
зникли, як вони, щоб
наша країна процвітала
— без нас і нашої мови.
Їх це влаштує. Але так,
як вони хочуть, уже не
буде.
Буде мова, будуть
українці, буде Україна!
Буде квітуча українська Україна на основі
українського народу,
його культури, історії
і його мови — української.
Микола ЗУБКОВ,
мовний експерт
Технічного комітету
стандартування
науково-технічної
термінології
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ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ

...

Піднімецька окупаційна ситуація
була відмінною від недавно минулої
псевдодемократичної польської та
підрадянської, з її декларативністю
свободи і рівності для всіх при жорстокому терорі. Гітлерівський націонал-соціалізм у такі тонкі штучки
не бавився. Він відкрито декларував свою расистську доктрину і
свої плани на перемогу. Трагедією
було те, що населення галицького
краю, як українці, так і поляки та
євреї, не були обізнані з політичним ідеологічним багажем гітлерівської Німеччини, і що найгірше
— не сприймали його серйозно, а
терор до певної міри розуміли як
наслідок воєнного стану. Потрібен
був час і політична роз’яснювальна
робота, щоб люди усвідомили всю
потворність гітлеризму.
Акт відновлення Української
Державності 30 червня 1941 року —
один день після захоплення Львова
німецькими військами — поставив
питання безкомпромісно як перед
Берліном, так і перед українським
народом. Реакцією Берліна був
брутальний арешт і запроторення
до концентраційних таборів С. Бандери, Я. Стецька, членів Крайового уряду, 300 членів ОУН, розстріл
Початок у ч. 33

НАШ КАЛЕНДАР
16 листопада — День працівників радіо, телебачення і зв’язку.
17 листопада — Міжнародний день студентів.
18 листопада — День працівників сільського господарства.
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби.
21 листопада — День архангела Михаїла.

Пам’ятні дати
15.11.1630 — помер Йоганн Кеплер, німецький астроном, який відкрив три
закони руху планет.
15.11.1912 — народився Андрій Малишко,
український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричевський, знаний український маляр, архітектор, графік.

15-ти провідних її членів. Плани гітлерівців щодо України стали зрозумілими.
У відповідь ОУН перейшла в підпілля й оголосила боротьбу проти
нового окупанта. Микола Лебідь,
виконувач обов’язки провідника
ОУН до травня 1943 р., проявив
надзвичайні здібності в переорганізації та підготовці до збройної боротьби з окупантами, яка завершилась створенням УПА та УГВР під
проводом генерала Романа Шухевича-Чупринки.
У героїчній боротьбі проти окупанта брали участь не тільки члени ОУН, а й широкі маси народу,
у тому числі студенти. Говорити
конкретно про участь студентів і
науковців у визвольному русі того
часу важко. Умови конспіративної роботи вимагали обмеженого
знання людей, зокрема їхніх прізвищ. ОУН була успішною підпільною формацією. Формально документацією ніхто не займався, хіба
що поліційні органи. Залишається
пам’ять самих учасників. Їх важко
відшукати, як і важко відтворити на
папері події 50-річної давності.
Із відкриттям високих шкіл у
Львові і зосередженням великої
кількості студентської молоді провід ОУН через обласного провідника Арпада доручив створити
Студентський сектор як окрему

підзвітну області одиницю. Найвизначнішим членом проводу Студентського сектору за весь час
окупації був Роман Галібей — перший провідник ОУН у Політехніці.
Він був організатором перших ланок ОУН Політехніки, відповідальним за розбудову мережі на терені
Агрономічного та Лісового інститутів і за працю Студентського сектору як організаційної одиниці.
У 1943‒1944 рр. керівництво
організаційної сітки Політехніки
було доручено мені. Я безпосередньо звітував Роману Галібеєві.
Визначними членами організації
були: Б. Панчук, Василишин, Борис Захарків, Володимир Бакай,
Дем’янчук, Модест і Мирон Осадці,
Дмитро Демедюк, Василь Мойсяк,
Зенон Салій, Мирослав Лисобей,
Михайло Тарапацький, Роман Гавришко, Теофіль Шавала, Володимир Гнатковський, Багрій, Руденко,
Слава Музика, Мирон Свідерський,
Бахталовський, Микола Дзюма,
Степан Романюк, Білик, Мирон Білас. Це тільки одиниці, які пригадуються мені сьогодні. Багато членів
були активними поза мережею Політехніки, беручи участь у крайових, обласних, повітових і районних
структурах ОУН та УПА.

16.11.1878 — народився Михайло Паращук, український скульптор, один
із авторів пам’ятника А. Міцкевичу у
Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Україні
радіопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломiя Крушельницька, всесвітньовідома українська
оперна спiвачка.
17.11.1784 — засновано Львiвський
унiверситет.
17.11.1899 — народився Григорiй Косинка, український письменник.
18.11.1804 — засновано Харкiвський
унiверситет.
18.11.1874 — помер український письменник Олекса Стороженко.
18.11.1962 — помер Нільс Бор, данський
фізик, лауреат Нобелівської премії.
19.11.1875 — народилася Катря Гриневичева, українська письменниця.

19.11.1953 — помер Климент Квітка, український фольклорист і музикознавець.
19.11.1989 — відбулося перепоховання в
Києві Василя Стуса, українського поета,
правозахисника, замордованого в пермській в’язниці.
20.11.1917 — ІІІ Універсал Центральної
Ради проголосив самостійність УНР у федеративному зв’язку з іншими вільними
народами колишньої Російської імперії.
20.11.1954 — помер Михайло Возняк,
український літературознавець.
21.11.1919 — денікінці стратили Василя
Чумака, українського революційного
поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром розстріляли 359 українських вояків, учасників Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конференція
поневолених народів Східної Європи та
Азії, скликана керівництвом ОУН і УПА.

Григорій КУЗЬМА
Далі буде

ч. 34 [3034]
15 — 21 листопада 2018
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СПАДЩИНУ УКРАЇНСЬКОЇ
ДІАСПОРИ ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ Й ОПРИЛЮДНЮВАТИ
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлина Наталії Павлишин

питання дослідження історії, діяльності
української еміграції
та поширення цих
знань у суспільстві.
Важливо не просто
зустрітися, поговорити, а продумати
механізм, щоб допомогти наповнювати,
розвивати й поширювати ці надбання,
які є клондайком —
недослідженим, невивченим і неоціненим.
Говорячи про діаспору,
мусимо розуміти, що
співпраця — це не тільки
угоди й зустрічі. Під цим є
величезний пласт викликів і завдань, які мусимо
виконати. Українська діаспора — це невід’ємна
частина нашого соціуму,
історії, культури держави.
Тож маємо розуміти, що
інтелектуальний продукт
повинен інтегруватися з
нашим буттям, — наголосила директор МІОК
Ірина Ключковська.
У межах зустрічі презентували електронну бібліотеку Diasporiana. Цей
проект зберігає та оприлюднює інтелектуальну спадщину української
еміграції, відкриваючи
унікальні надбання української діаспори тисячам
дослідників і не лише,
формуючи новий погляд
на історію України, наукові та культурні надбання нашого народу.
Засновником проекту
Diasporiana є директор
Інституту журналістики і
масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
професор Олег Богуславський.
— Працюючи над
дисертацією, зрозумів,
що серед праць бракує

українського сегменту.
Це був сигнал, щоб спробувати заповнити цю прогалину. І від 2010 року я
почав роботу над ресурсом Diasporiana. Нині вже
фактично все, що було
в запоріжських книгозбірнях можна знайти на
цьому сайті. Знаю, що
значно більше джерел є
тут, у Західній Україні. На
жаль, бібліотеки не надто
активно долучаються до
оцифрування літератури.
Знаю досвід Чехії, де сканують все, що мають, щоб
надати доступ усім. Свого
часу Diasporiana власне й
задумувалася для того,
щоб одоступнити якомога
більше джерел, — розповів Олег Богуславський.
Проректор Львівської
національної академії
мистецтв, історик мистецтва Роман Яців, який
є не просто шанувальником віртуальної бібліотеки Diasporiana, а також і
дослідником інтелектуальних надбань діаспори,
наголосив:
— На перший погляд,
це — невеликий проект,
але насправді, — це відкритий університет. Він
може бути мотиваційним
чинником для іншої парадигми нашого мислення. Ресурси, накопичені
там, дають розуміння, що

український вимір — безкінечний.
Про те, як відбувається
збереження, оцифрування документів розповіла
також головна архівістка
Центрального державного архіву зарубіжної україніки (м. Київ) Надія Лихолоб. Вона акцентувала на
проблемі розпорошеності
архівних документів не
лише в Україні, а й у світі,
а також і на тому, що досі
нема системної і скоординованої роботи.
— У 2007 році, коли
було створено Центральний державний архів зарубіжної україніки, ми
найперше звернулися до
Міністерства закордонних справ за допомогою,
щоб вони надіслали в усі
посольства циркулярні
листи. І ми почали отримувати літературу, копійні документи. Найперше
нам надіслали чимало
документів із Румунії,
серед яких була навіть
оригінальна фотографія з
Лесею Українкою. Згодом
із Пряшівщини отримали
велику збірку, яка висвітлює діяльність української
діаспори в Європі в міжвоєнний період. Потім від
фундації ім. О. Ольжича.
Масштабну роботу з
оцифрування і поширення документів уже понад

одинадцять років провадить також і Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів „Тюрма на
Лонцького“. Директор
Руслан Забілий розповів, як це все починалося, і в який спосіб діє та
розвивається нині.
— Ідея створення
електронного ресурсу прийшла ще в 2007
році. Тоді ми не знали,
як це робити. Спершу розписали бачення
проекту, знайшли партнерів, які допомогли запустити цей процес в інтернеті. Та цього було недостатньо. Потрібно було
наповнювати електронний
архів. Нині на нашому ресурсі є 24 тис. документів, і їх кількість постійно
збільшується. В „Тюрмі на
Лонцького“ є лабораторія
з реставрації документів.
Також маємо спеціальну
методику, як працювати
з документами, які викопали зі землі. І навіть зберігаємо, які на сьогодні
не можемо відчитати. Та
знаємо, що за кордоном
є обладнання, де завдяки
ультрафіолетовим променям уможливлюється
відчитування тексту. Тож,
сподіваємося, що рано
чи пізно теж зможемо це
зробити.
Директор Львівської
обласної універсальної
наукової бібліотеки Іван
Сварник та директор Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки
Андрій Андрухів дійшли
висновку, що нині важливо, щоб діяльність бібліотек не обмежувалася
лише читальними залами, а потрібно намагатися відповідати на потреби
сучасності — виходити в
інтернет-простір.
Наталія ПАВЛИШИН
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ДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ГОТУЮТЬСЯ ВЖЕ ВІДТЕПЕР
„Готуй сани влітку, а до вступної кампанії вже з осені“, —
таким принципом керуються деякі інститути у Львівській
політехніці. Не чекаючи весни, вже відтепер ознайомлюють
школярів із перевагами своїх напрямів. Важливо й те, що
зосереджуються не лише на випускниках шкіл, а загалом
на учнях старших класів, щоб вони зважено, а не спонтанно
обирали майбутній фах.
Як і минулоріч, в Інституті права і психології зустрічі зі школярами
базуються на поєднанні
інформації про переваги навчання, помноженої на корисні практичні
поради, які молодь змо-

же застосувати в своєму
повсякденні. Так і цього разу доценти кафедри адміністративного та
інформаційного права
Роман Радейко, Ірина
Хомишин, Уляна Парпан
для одинадцятикласників

Львівської середньої школи № 22 ім. В. Стефаника
організували лекцію про
приватність в умовах гібридної війни.
Масштабну презентацію організували і в Інституті інженерної механіки
та транспорту. Тут ознайомили учнів 8–11 класів
з роботою інституту і зокрема кафедри автомобілебудування.
— Це якраз та вікова
категорія школярів, які задумуються, куди після закінчення школи йти вчитися. Зі згоди завідувача
кафедри автомобілебудування Ореста Горбая, ми
організували презентацію

з робототехніки. Розробки кафедри презентували наші студенти Віталій
Хома і Юрій Войтишин.
Було приємно, що школярі не просто слухали
і спостерігали, а багато
запитували, їх зацікавила
діяльність нашої кафедри.
Учні мали можливість попрацювати в лабораторії
з роботами-маніпуляторами, за допомогою яких
пробували переставляти
зі стільця на стілець пластиковий посуд, керувати
їхньою їздою… Також показували їм роботів-розвідників, яких створили в
нас спеціально для наших
воїнів. Нині плануємо організувати профорієнтаційну роботу в різних школах Львова, області та за
її межами. Для цього готуємо пакет презентації і
підбираємо роботів, яких
зможемо возити зі собою,
— розповів доцент кафедри автомобілебудування
Роман Зінько.
Наталія ПАВЛИШИН

ІНЖЕНЕРНІ ЗМАГАННЯ ВІД BEST
Є одна дуже добра прикмета: уже багато років
наприкінці осені політехніки починають активно
думати, гуртуватися зі своїми креативними друзями,
шукати цікаві рішення й багато-багато працювати. Ні,
це ще не сесія… Це Інженерні змагання від BEST —
EBEC (European BEST Engineering Competition).
Цього року Львів-EBEC готує
трохи новинок. Змагання триватимуть від 29 листопада до 3 грудня.
Уперше у вихідні команди теж активно працюватимуть. Але в тому
якраз і „фішка“, адже від п’ятниці
ніхто нікуди не поспішає, тривалість роботи над виконанням завдань збільшиться від 4 до 8 годин,
а більше часу — то й більше можливостей для кращого виконання
поставленої задачі.

Також, на противагу минулорічним змаганням, коли не відбувався
фінальний етап, цьогоріч переможці національного етапу позмагаються з командами з інших країн у
сонячній Італії, а саме у місті Турин.
Думаю, пам’ятаєте, що Інженерні змагання відбуваються у двох категоріях: Team Design (практичне
розв’язання завдань, яке полягає у
створенні якогось пристрою з обмежених ресурсів) та Case Study

(комплексний аналіз економічної,
соціальної або бізнес-ситуації і пошук найбільш ефективних варіантів
її розв’язання). І в три етапи: EBEC
Local — організовує локальний осередок BEST на базі свого університету. EBEC Ukraine (національний етап) — переможці кожної із
категорій з усіх локальних змагань
(Львів, Київ, Запоріжжя і Вінниця)
збираються в одному з цих міст,
щоб позмагатися за можливість побувати впродовж 10 чудових днів у
сонячній Італії. Ну і, власне, кульмінаційний EBEC Final (загальноєвропейський етап) — 120 переможців
національних та локальних змагань
із 34 країн Європи з’їдуться цього
року до міста Турин (Італія), щоб
вибороти титул найкращого Інженера Європи.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЯКИМ БУВ РІК СТУДЕНТСЬКОГО
МЕРА ОЛЕКСАНДРА НИКОЛЯКА
Рік активної роботи, змін, гуртування довкола ідей,
актуальних для молоді, а також і чимало потужних
викликів та масштабної роботи, великих проектів і
сильної команди. Таким видався період головування у
Студентській раді Львова студента Львівської політехніки
Інституту права та психології Олександра Николяка.
— Рік і справді був доволі складний. Але ми встигли втілити все, що
запланували. Зокрема, організували
масштабний молодіжний конгрес,
перемогли в конкурсі „Молодіжна столиця“. У межах останнього
проекту також провели величезний
фестиваль „Молодвіж“ (до програмування заходу долучилися представники майже 20 молодіжних
організацій), робили також круглі
столи на освітню тематику, спортивні турніри та ще багато іншого.
Та головний позитив роботи — вдалося згуртувати потужну команду
серед активістів студентського самоврядування, студентських профспілок і залучити до нашої діяльності
інші молодіжні організації. Вважаю
це перемогою, бо не так часто молодіжний сектор гуртується разом
для праці, — поділився Олександр
Николяк.
Мій співрозмовник зізнається:
ситуації траплялися різні. І в командотворенні, і в певних проектах із
комунікацією між людьми. Бо кожен
— інший, тож не завжди легко одразу знайти підхід до людей.
— Буквально за два тижні після
виборів мав нагоду переконатися,
що ніколи не варто вірити рекомен-

даціям. А завжди потрібно самостійно переконуватися у людях. Були
ті, кого рекомендували як ідейних,
впевнених, таких, що прагнуть наполегливо розвивати студентський
сектор, очолювати нові напрями та
йти до кінця у своїх починаннях. Та
якраз ті, на кого були великі сподівання, почали підводити, і в дуже
несподіваний спосіб. Тоді я зрозумів, що зовсім не розуміюся в людях.
Хоча, здавалося, стільки всього було
і в інституті, і в університеті… Ніби
вже маю досвід роботи з різними
людьми… Так сталося, що команда,
ще не сформувавшись до кінця, почала розсипатися. Тоді було чимало
зовнішніх викликів перед Студентською радою Львова, а ще й постали
внутрішні в команді, коли потрібно
було розв’язувати конфлікти всередині. Та за декілька тижнів ми розділили обов’язки та почали працювати. Хоча перші два місяці були дуже
складні, — розповів Сашко.
Загалом багато зусиль укладав
саме у командотворення. Головним принципом, яким керувалися:
„об’єднуй і спрямовуй“. І це допомогло скерувати діяльність у потрібне
русло. Олександр Николяк каже, що
намагався з колегами шукати підхід

до кожної людини в команді проекту. Бо розуміли, що кожен має певні
таланти і їх потрібно реалізовувати.
— Мабуть, моя проблема, що
коли я делегую якісь обов’язки іншим у тому чи іншому проекті, все ж
переживаю, чи дадуть собі раду.
Не вмію відпустити на всі сто, а постійно контролюю. Та, думаю, саме
це відіграло добру роль, бо не було
провалів і не доводилося рятувати
проекти, — додав студентський лідер.
Нещодавно відбулося перше в
Україні пленарне засідання Студентської ради. Відбувалося воно в
межах тижня Європейської місцевої
демократії. Учасниками засідання
стало понад 180 представників молодіжного сектора. Це — унікальна
подія в практиці міста. Вся процедура заходу відповідала регламенту
сесії Львівської міської ради, учасники представляли конкретні фракції, мали право голосу та участі в
дискусії. На сесії розглянули питання Плану дій з молодіжної політики
міста в рамках ініціативи „Громади,
дружні до дітей та молоді“. Результати голосування у формі пропозицій та рекомендації передали для
депутатського корпусу ЛМР, який
згодом реально розв'язуватиме ці
питання на черговій сесії міської
ради.
— Упродовж усього року ми намагалися будувати роботу так, щоб
студенти впливали на нас. Усі заходи, які ми організовували, ініціювала саме молодь. Нині, наприклад,
ми пропрацьовуватимемо питання
пільгового проїзду в міському транспорті для студентів. В інших містах
України ці пільги вже діють. Тож мусимо якось розв’язувати це питання
і в нас, — додав мій співрозмовник.
А 12 листопада на звітно-виборній конференції Сашка знову обрали
студентським мером Львова.
Наталія ПАВЛИШИН
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„БАГАТО ЛЮДЕЙ, ХОЧ І НЕ РОЗУМІЛИ СЛІВ, ПЛАКАЛИ…“
Народна хорова капела студентів „Гаудеамус“ 25–29
жовтня відвідала Німеччину. Творчий візит колективу
охопив міста Штутґарт і М’юнхен.
Усе почалося з того, що під час
святкування 70-річчя народної академічної хорової капели КПІ наш колектив „Гаудеамус“ познайомився з
Вікторією Вітренко, керівником аматорського хору в Штутґарті RohrerLied-Ensemble. Тоді німецький колектив планував гастролі в Києві й
Одесі. Знайомство ж із львів’янами
привело до ініціативи організувати
спільний концерт ще й у Львові. І 28
травня в Будинку органної та камерної музики він відбувся. Після вдалого заходу політехніки отримали
запрошення виступити в Штутґарті.
Підготовка до поїздки тривала
два місяці. Як розповів хормейстер
„Гаудеамусу“ Роман Мачишин, хористи жили в німецьких родинах,
що було пізнавально для їхнього
світогляду:
— Зауважили, що там середній
клас обирає смарт-хаус, надає перевагу комфорту. Побутує думка,
що німці закриті. Та якщо ти пропонуєш приязнь, то вони відповідають
взаємністю. Ми мали обід у церкві,
екскурсії історичним центром і в
Музей Porsche. Звернули увагу й

на німецьку чіткість: програма для
нас була розписана покроково й
погодинно, усе продумано до найменших деталей.
Увечері в суботу, 27 жовтня,
„Гаудеамус“ виступив у місцевому
великому кафедральному соборі
святої родини. Послухати духовну,
патріотичну хорову музику й обробки українських пісень прийшли
як люди літнього віку, так і молодь
— храм був заповнений ущерть.
— Багато людей, хоч і не розуміли слів, плакали — настільки музика торкнула їхні серця. Найбільше
присутніх зворушив духовний стародавній розспів „Молитву проллю“.
Підняли залу й твори „Ой дуб, дуба“
й коломийки. Опісля люди заходили
до гримерки й дякували. Крім цього,
ми встановили контакт зі штутґартським хором Onnen-Cor, який виявив бажання приїхати до Львова,
— розказав Роман Мачишин.
Наступного дня „Гаудеамус“ вирушив до М'юнхена. Місцем виступу
стали кафедральний храм Покрови
Пресвятої Богородиці та святого апостола Андрія Первозваного

(Українська греко-католицька церква). Українці, відчуваючи ностальгію за батьківщиною, плакали під
час звучання майже кожної пісні.
Особливий емоційний відгук викликав твір Тараса Шевченка „Мені однаково, чи буду…“. Після щирих подяк настоятель храму отець Володимир Війтович запросив хористів до
парафіяльної їдальні, щоб почастувати борщем і варениками. За обідом відбулася зустріч-знайомство із
зятем Степана Бандери Андрієм Куцаном. Він зауважив, що програму
„Гаудеамусу“ підібрано дуже вдало — у ній пісні, які відомі слухачеві
віддавна. Пан Андрій запропонував
колективу долучитися до урочистих
подій вшанування 60-річчя від дня
смерті Степана Бандери, яке відзначатимуть у жовтні наступного року.
Логічним продовженням цього стали відвідини могили Бандери, біля
якої політехніки заспівали Славень
України. Позитивних емоцій студентам додали прогулянки історичним
центром М'юнхена й відвідини найбільшого в Європі пивного бару.
Тепер „Гаудеамус“ готується до
відзначення 19 листопада сторіччя
НАН України у львівській Опері, а
також до вшанування пам’яті Голодомору 27 листопада у першому
корпусі Політехніки.
Наталя ЯЦЕНКО

QUEEN — ФОРТУНА ЛЮБИТЬ ЗУХВАЛИХ
На фільм Браяна Сінгера „Богемна рапсодія“ чекали давно.
Шанувальники легендарного рок-гурту сподівалися побачити
на великому екрані те, що не вдалося відчитати у численних
спогадах про лідера квінівців. Кінокритиків інтригувало ж,
як і кому з акторів вдасться переконливо зобразити постать
непростого, суперечливого Фредді Мерк’юрі. Та й сам
режисерський підхід до музичної історії — це теж викликало
зацікавлення. Початок листопада відкрив усі карти, бо стрічка
нарешті з’явилася у прокаті.
Фільм-присвята розпочинається з того хвилюючого моменту, який
стане фінішним, — Фредді
Мерк’юрі готується вийти
на сцену під час благодійного концерту Live Aid. А

потім розсувається завіса
— і глядач поринає в 70-ті
роки минулого століття.
Юнак Фарух Булсара, який
прибув із батьками до Великої Британії зі Занзібара, на дозвіллі пише пісні

та якось зустрічає в пабі
групу, яка потребує вокаліста. А ще він зустрічає
молоду красиву дівчину
Мері Остін. Злет у творчості стається завдяки не
лише амбіціям соліста і

його музичних побратимів, а й сильному голосу,
епатажності та експериментам нового колективу. Так 1975 року виходить
певний стандарт музичної
індустрії — надзвичайний
твір групи Queen „Богемна рапсодія“. Кохання і
слава йдуть поруч, допоки Фредді Мерк’юрі (таке
сценічне ім’я обирає собі
Фарух) не розпізнає в собі
нетрадиційну орієнтацію.
Творча невизначеність,
закулісні ігри, підступність
псевдодрузів руйнують
життя Фредді, а заодно і
групу, яка була для нього
майже родиною. Згодом
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він визнає свої помилки і
повертається до Queen’у,
щоб зіграти з ним на великому концерті і провести
турне, прощальне — у 45
років умирає від пневмонії, спричиненої СНІДом.
„Богемна рапсодія“
є насамперед художнім
фільмом, тому режисер
собі дозволив деякі вольності щодо біографічних
фактів: наприклад, учасники гурту Браян Мей,
Роджер Тейлор та Джон
Дікон дізнаються про хворобу Фредді не після благочинного концерту, а перед ним, що додає розпо-

віді драматичності. Браян
Сінгера не фокусується на
розпусному житті Фредді
Мерк’юрі, подає його побіжно, без пікантних сцен.
Натомість багато уваги
приділено зворушливим
стосункам із Мері Остін,
що не є випадковим сценарним ходом — Мері
була найближчим другом
Фредді Мерк’юрі до його
смерті, їй він залишив велику частину свого спадку.
І хоч критики висловлювали невдоволення історичними неточностями
й режисурою фільму, у

КУЛЬТУРА
схвальній оцінці актора,
який зіграв Фредді, вони
одностайні. Справді, Рамі
Малек підійшов до ролі
серйозно: переглядав відеокадри, які зняли фани,
літав до Лондона на уроки співу й фортепіано… І,
може, він достеменно й
відтворив манери й жаргон свого героя, та, з мого
скромного глядацького
погляду, йому, особливо
на початку фільму, таки
бракує внутрішнього вогню, завдяки якому Фредді
і став музичним королем.
„Богемна рапсодія“
для фанатів Queen’у —
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можливість не лише подивитися, як улюблена група
творила пісні й виступала,
а й послухати її хіти. „Богемна рапсодія“ для нефанатів Queen’у — нагода
дізнатися про „бунтарів,
які грали для інших бунтарів“ трохи більше і стати…
їхніми фанатами. Адже
якщо після перегляду біографічного фільму виникає нестримне бажання
пізнати життя і творчість
головного персонажа
глибше, то можна вважати, що фільм вдалий.
Наталя ЯЦЕНКО

10 РОКІВ З МУЗИКОЮ, І НАДАЛІ — З НЕЮ
Народний камерний оркестр „Поліфонія“ круглу
дату своєї творчої діяльності відзначив 28 жовтня
у стінах Будинку органної та камерної музики. Його
музикальну радість розділили з ним на одній сцені
камерні оркестри — „Крещендо“ (Харків) і Musica
Juvenalis (Кошице, Словаччина).
Напередодні запрошені на концерт колективи мали сольні виступи в різних локаціях міста: харків'яни концертували у дзеркальній залі
Палацу Потоцьких, а словаки — в
Латинському кафедральному соборі. „Крещендо“ — студентський
камерний оркестр, який виконує
дуже різну за стилістикою класичну музику, у Львові виступав не раз.
А ось співпраця Musica Juvenalis,
університетського кошицького оркестру, відбулася з політехніками
вперше. Відразу до слова — на-

ступного року наприкінці червня
— на початку липня в Кошице проходитиме фестиваль „Шенгенський
полуднік“, у котрому візьме участь
і „Поліфонія“.
Концерт у Будинку органної та
камерної музики складався з двох
частин із перервою й зібрав багато
публіки. У першій частині прозвучали барокові твори, як-ось композиції Георга Фрідріха Генделя й
Антоніо Вівальді, у другій — класика й музика ХХ століття — Астора
П'яццолли, Каміля Сен-Санса, Бен-

джаміна Бріттена. Солісти — Марко Комонько (соліст міжнародного
класу, скрипка), Ольга Верхоляк
(скрипка), Орися Гуга (мецо-сопрано), Ізабелла Бранко (віолончель,
Італія — Німеччина), Володимир
Котляров (віолончель), Тарас Гамар
(кларнет).
Святкування 10-річчя — перший крок „Поліфонії“ до створення
міжнародного фестивалю камерних
оркестрів на базі Львівської політехніки. Для втілення задуму в реальність колектив потребує фінансової підтримки. Наразі ж найближчий виступ, що буде завершальним
у серії святкувань десятиріччя „Поліфонії“, — спільний концерт із дитячо-юнацьким камерним хором
„Жайвір“. Під час нього прозвучать
обробки хітів українських і зарубіжних композиторів.
Наталя ЯЦЕНКО
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КУЛЬТУРА

ПОРУШУЮЧИ КАНОНИ ШОУБІЗУ
Львівський гурт „Один в каное“ давно називають феноменом
української музики і він вкотре не втомлюється дивувати.
9 листопада колектив зібрав львівських шанувальників на
великий сольний концерт у рамках осіннього туру.
Особливістю цих гастролів став акцент на
композиціях з нового,
другого альбому, який
солістка Ірина Швайдак
характеризує як такий,
що „довго йде, але ніяк
не прийде“ — дата релізу
платівки ще й досі невідома навіть самим виконавцям. Ще одна родзинка
— зміна вже традиційного академічного формату
концерту. Приміщення
театрів та філармоній поступилися нічним клубам,
отож, на зміну львівській
опері, яка, до слова, приймала „Один в каное“ навесні 2018-го, прийшов
Malevich.
Станом на 19:00,
анонсований початок,
відвідувачі продовжують неквапно заходити
до концертної арени: усі
знають — вчасно не почнуть. Тим не менше, уже
за 15 хвилин виконавець
з’являється на сцені — це
молодий львівський музикант і співак Макс Пташник. Але публіка прийшла
сюди заради іншого, тому
відвідувачі далі продовжують розмовляти між собою, роблять селфі або ж
прямують до барної стій-

ки. Гамір стихає рівно о
19:40 — на сцені „Один в
каное“.
Усе тихо і скромно,
без світлових шоу і гри
фанфар — напівтемрява,
заставка „Один в каное“
і гучні оплески супроводжують появу гурту. З
перших нот публіка впізнає „Небо“ й одразу ж
береться голосно співати.
По завершенню композиції на сцені з’являється
світло і ми бачимо Ірину Швайдак. Джинсовий
комбінезон, смугаста футболка й волосся, зібране у
звичайну дульку — одразу
стає зрозуміло: не варто
чекати на шоу, бо його не
буде — просто слухайте і
насолоджуйтеся.
З другої композиції,
„Кому то тре“, присутнім
презентують новинки. Ірина озвучує назву кожної
пісні, про деякі розповідає трохи більше. На середині концерту співачка
зізнається:
— Доки не вийде новий альбом — мушу представляти кожну пісню, хоч
дуже цього не люблю.
Вирушити в тур із новими, майже невідомими
композиціями — сміливий і ризикований крок. Пісні
з нового і старого альбомів
було легко розрізнити за поведінкою публіки. У першому
випадку вона
була дуже уважна й стримана.
Винятком став
трек „У мене
немає дому“,
лише анонс яко-

го викликав у присутніх
шквал шалених емоцій
та оплесків. Щоправда, його важко назвати
новинкою, оскільки це
одна з небагатьох пісень майбутнього альбому, запис якої вже
доступний в інтернеті
ще від травня. Що ж до
давно відомих композицій — під час звучання
„Пообіцяй мені“ здавалося, що публіка хоче переспівати виконавицю, а
перші ноти „Човна“ — немов заклинання, змусили
повстати армію смартфонів із позначкою REC на
екрані. Після кожної пісні
Ірина дякує присутнім, а
кількасекундні паузи чітко розмежовують „світи“
композицій. Упродовж
усього концерту позаду
виконавців — дерева, на
яких із кожною піснею залишається дедалі менше
листя. Коли музична програма добігла кінця — на
голі стовбури посипався
сніг. Загалом львівській
публіці гурт зіграв близько
двох десятків пісень.
— Із групою „Один в
каное“ познайомився на
„Франко Фест“, де вони
вперше виконували відому тепер пісню „Човен“.
Відтоді мені було цікаво
спостерігати, як виростає
цей гурт, зокрема сьогодні я хотів побачити, як
він працює в новому для
нього форматі концерту. Я
вражений: окрім молоді, у
залі багато людей середнього і старшого віку, сім'ї
з дітьми — дуже класно,
що у Львові з’являється
традиція ходити на концерт до клубу незалежно
від віку. Оскільки новий

альбом ще не вийшов, ці
пісні я почув уперше й насправді бачу, як група виросла — у треку „Ікони“,
наприклад, звучать електронні елементи. Класно,
що такий інтровертивний
гурт експериментує. Ще
цікавою для мене є оця
закритість: Іра Швайдак
майже не спілкується з
публікою, але водночас
колектив дуже відвертий у
своїй творчості, що є його
особливістю — він творить кожну пісню душею,
серцем і не намагається її
продати. Це дуже чесна й
непідробна творчість. На
концерт пішов зі своєю
дівчиною, котра обожнює „Один в каное“, сам
люблю „важчу“ та більш
електронну музику, але
ця група — дуже світла й
добра. Я бачив очі людей,
які були на концерті, їхні
погляди й розумію, що це
гурт, який змінює щось у
серцях, — ділиться відвідувач концерту Орест
Дрималовський (24 роки).
21 листопада „Один
в каное“ виступатиме у
Варшаві з нагоди п’ятиріччя від дня початку Революції Гідності, а 7 грудня новим альбомом насолоджуватиметься публіка
Мінська.
Анастасія МОЗГОВА
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
7. Грошовий знак, виготовлений з металу. 8. Загальна
кількість примірників друкованого видання. 9. У кінних
змаганнях забіг на коротку дистанцію. 10. Підвищення,
що здіймається над місцевістю. 11. Держак холодної
зброї. 13. Висока вежа при мечеті, з якої муедзин скликає мусульман на молитву. 15. У народів Середньої
Азії — поет-співець, оповідач. 16. Ватажок аргонавтів, які плавали по золоте руно до Колхіди. 17. Почесна нагорода за заслуги перед державою. 19. Виступ
зовнішньої стіни будинку у вигляді ліхтаря. 21. Ритмічний наголос у вірші. 23. Адміністративний центр
Католицької Церкви. 24. Небесне тіло, що обертається
навколо Сонця по еліптичній орбіті. 25. Виграш партії
у шахах. 27. Видатний італійський майстер скрипок
ХVІІ ст., учнями якого були А. Страдіварі та А. Гварнері. 28. Відома американська кінопремія. 30. Тонкий
лист деревини, один із шарів фанери. 31. Верховний
бог у скандинавській мітології. 32. Суб’єкт з фінансовою і політичною владою. 34. Син Дедала, який злетів
у повітря на крилах, зроблених з пір’я. 35. Метелик,
що любить поласувати хутром. 36. Дуже отруйна змія
родини гадюкових. 37. Гроші в Угорщині до вступу в
ЕС. 38. Трилогія українського письменника Уласа Самчука.
Вертикально:
1. Вівсяне борошно. 2. Печера, знайдена Алі-Бабою.
3. Італійський скрипаль і композитор ХІХ ст. 4. Всесвітня комп’ютерна мережа електронного зв’язку.
5. Подвійний квартет. 6. Пам’ятник на могилі І. Франка. 12. Тверда оболонка горіха. 14. Відтермінування
виконання зобов’язань на певний період, яке встановлює держава через надзвичайні обставини. 18. Богиня полювання, покровителька диких звірів у давньоримській міфології. 20. Зігнуті й міцно стиснуті пальці
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руки. 22. Марка корейського автомобіля. 25. Одиниця
довжини. 26. Метальна зброя у вигляді кам’яної сокири або палиці в північноамериканських індіанців.
27. Коротке усне смішне оповідання з дотепною кінцівкою. 29. Англійська письменниця, авторка пригод Гаррі Поттера. 32. Український козацький діяч, гетьман
Правобережної України, соратник І. Мазепи. 33. Витка
рослина, яку використовують у пивоварінні.
Склала Христина ВЕСЕЛА

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
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студентський квиток на ім’я: Ковалів
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