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Політехніки запалили
свічу пам'яті
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ЯКИМИ МЕТОДАМИ ВАРТО ПОШИРЮВАТИ
ПРАВДУ ПРО ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ
1932–33 РОКІВ?
Андрій Яців, заступник директора Міжнародного інституту освіти,
культури і зв’язків із діаспорою Львівської політехніки:

„Працювати системно й послідовно
на всіх рівнях“
Передовсім, поширювати правду про Голодомор маємо системно
і послідовно. Сьогодні в інформаційному просторі неймовірно швидко
змінюються тенденції і якщо ми хочемо, щоб
світ дізнався правду, маємо бути актуальні. Для
цього передовсім важливо стежити за тим, які
медіа та інформаційні майданчики є популярні
сьогодні і співпрацювати з ними, реалізовувати
просвітницькі кампанії, інформаційні проекти.
Також, на мою думку, слід залучати до цих проектів відомих, авторитетних у суспільстві людей,
лідерів у різних ділянках, які зможуть донести
важливі факти про Голодомор до своєї аудиторії та зуміють переконати цю аудиторію, що це
справді важливо.
Коли йдеться про злочин проти людства рівня геноциду, яким, поза сумнівом був Голодомор, це
перестає бути проблемою лише одного народу,
а є викликом для всього людства. Тож світова
громадськість зобов’язана такий злочин визнати
і засудити. Саме тому ми не маємо тримати цю
правду лише в собі, а й мусимо поширювати її
у світі. Цьому нам слід повчитися в української
діаспори, яка протягом десятиліть досягла дуже
багато в інформуванні світової громадськості про

Голодомор. Йдеться не лише про потужні меморіальні заходи, маніфестації, молебні в десятках
країн світу, які організовує Світовий конґрес
українців та інші українські діаспорні структури,
а й про новаторські проекти, на зразок автобуса-музею Голодомору, який мандрує Канадою
і розповідає учням канадських шкіл про цей
страшний злочин, мультимедійні виставки про
цю страшну трагедію, художні фільми за участі
голлівудських акторів.
Для мене чи не найпотужнішою всесвітньою
акцією є „Свічка пам’яті“, яка додає дуже сильну емоційну складову і відчуття особистої дотичності до вшанування жертв Голодомору.
Внаслідок цих заходів, які можна узагальнити
гаслом „Україна пам’ятає — світ визнає“, 18 країн
світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.
Цьогоріч МІОК реалізує проект „Цитати діячів
української діаспори про Голодомор“. Це короткі,
але сильні меседжі з широкою географією, які дають нам розуміння, що, не зважаючи на те, коли,
де і ким були українські емігранти, вони зберегли
пам’ять про жертв Голодомору, і, досягнувши тих
чи тих професійних висот, відчули потребу розповісти світові про трагедію свого народу. Саме
тому ми також зобов’язані це робити.

Іван Хома, доцент кафедри історії України та етнокомунікації Львівської
політехніки:

„Не припиняти говорити про
цю трагедію“
Щоб популяризувати правду про геноцид
українців через Голодомор треба писати постійно, факти, імена, свідчення… А щоб зацікавити тих, хто ще не знає про це, Україна
має виступати ініціатором різних гуманітарних акцій для країн у світі, де бракує їжі. І в

тій допомозі маємо
позиціонуватись, як
нація, що знає, що таке
голод і смерть від нього. І
в усіх діях маємо говорити, що організатор
цього — Росія.
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Денис Вертелецький, третьокурсник Інституту гуманітарних і соціальних
наук Львівської політехніки:

„Можливостей нині — безліч.
Було б бажання“
Нині проблем із поширеннями інформації
нема. Було б бажання.
Сьогодні інтернет, соціальні
мережі — це можливості поширювати відеоролики, статті, короткі інфографіки. На мою
думку, це універсальний спосіб. Також варто
організовувати форуми, конференції на теми,
присвячені вивченню Голодомору, щоб науковці пояснювали про цю трагедію людям. І,

переконаний, ті, хто почує про це, продовжать
пошук інформації. Але замало лише раз на рік
згадувати цю трагедію. Варто використовувати різні способи донесення інформації. Наприклад, є багато гуртків, дитячих таборів — там
теж варто організовувати тематичні вечори. Це
матиме подвійний ефект, бо діти самі розповідатимуть про почуте батькам. Варто також і в
школах, університетах створювати музеї, куточки пам’яті, присвячені цій трагедії.

Надія Любомудрова, заступник голови Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки, доцент кафедри менеджменту персоналу та
адміністрування Інституту економіки і менеджменту:

„Кожна людина має пропустити
це через своє серце“
Це треба робити негайно і на всіх рівнях. Державні інституції мають докладати максимум
зусиль, щоб у міжнародному середовищі ця
тема звучала. Держава мусить доносити правду: це був геноцид! А на рівні нашого суспільства варто обов’язково в усіх освітніх структурах запровадити традицію вшанування жертв
Голодомору. Бо далеко не всі школи, не всі
університети доєднуються до загальнодержавних акцій. Також у всіх підручниках історії
має звучати тема винищення української нації
голодом. Варто було б, щоб і викладачі з різних дисциплін відчували своєю місією доносити правду до студентів, присвятивши, бодай
10 хвилин, щоб згадати цю — чи ненайбільшу
в світі трагедію.
У Львівській політехніці це робимо давно завдяки Товариству „Просвіта“. Колись заступником голови Товариства була директор МІОК
Ірина Ключковська і саме вона вперше в нашому університеті організувала заходи вшанування — із фотографіями, спогадами. Це
вразило всіх, бо до того ніхто схожого ще не
робив. Нині, наче є достатньо інформації, але
все одно лідери думки повинні про це говорити, зокрема через соцмережі. Що більше
цієї інформації буде поширюватися, то більше
читатимуть і знатимуть. Це той випадок, коли
кількість перейде в якість. Треба шукати різні

способи, щоб достукатися до кожної людини.
Є думка, що не варто стільки
говорити про трагедії, поширювати моторошні фото тих зморених людей. Але ми мусимо
виходити зі зони комфорту, щоб усвідомити,
яким жахітливим було нищення нашого народу. Щороку, принаймні в ці листопадові дні, ми
мусимо віддати шану невинно убієнним. Щоб
це ніколи більше не повторилося. Наша нація
склала надто величезну жертву, тож мовчати про це не можна! А тим, хто не хоче знати
цієї правди, треба розповідати на близьких їм
прикладах, щоб поставили себе на місце тих
людей — пограбованих і приречених на голодну смерть, тих батьків, діти яких помирали від
голоду. Фактами, спогадами переконувати, що
це страшний злочин. Адже то було не лише фізичне винищення людей, а й великий психологічний шок, моральне і духовне вихолощення.
Тому кожна людина має пропустити це через
своє серце, енергетично засіявши простір цією
інформацією. Щоб на генетичному рівні кожного покоління була пам’ять — нас нищили, але
ми вистояли. Цього року проголошено дуже
добре гасло: „Ми пам’ятаємо! Ми сильні!“. Це
додає сили для зростання нації.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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УВАГА: У ПОЛІТЕХНІЦІ — МОН
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Заступник Міністра освіти і науки України, колишній проректор
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Львівської Політехніки, Юрій Рашкевич зустрівся зі спільнотою
університету.

Тема зустрічі стосувалася реформ у вищій
освіті України в контексті
розвитку Європейського простору вищої освіти
(ЄПВО).
— Закони „Про освіту“
2014 та 2018 років поставили перед Міністерством
дуже багато завдань, тому
ми постійно перебуваємо

у стані реформування. На
жаль, чимало з них досі
не можуть бути реалізовані, — зазначив Юрій
Рашкевич.
Присутні мали змогу
дізнатися про пріоритети
державної політики у сфері вищої освіти. Йшлося
про удосконалення механізмів для забезпечення

якості освіти, поглиблення
інтеграції до ЄПВО і наукових досліджень та повноцінне використання усіх
інструментів Болонського
процесу, формування та
розвиток системи освіти
впродовж життя. Чи не
найбільше заступник Міністра зосередився саме
на першому пріоритеті,

зокрема на питанні формування якісного контингенту студентів, а також
наголосив, що головною
наскрізною лінією у процесі забезпечення якості
освіти повинна бути академічна доброчесність.
Більше читайте у наступному числі.
Наприкінці зустрічі
охочі могли поставити
своє питання заступникові Міністра МОН. Приємно, що нагодою скористалися не лише викладачі та
працівники університету,
а й студенти. Опісля у стінах університету поважний гість зустрівся з ректорами вишів Львівщини.
Анастасія МОЗГОВА

ГІДНІСТЬ І СОЛІДАРНІСТЬ ВКРАЙ НЕОБХІДНІ
НИНІ УКРАЇНІ
Що спонукає людей боротися, вистоювати у найскладніших
ситуаціях, а також і про ситуацію у нашій країні, де п’ятий
рік триває війна і щоденно збільшується кількість тих, хто
потребує підтримки (передовсім психологічної) та належного
сприйняття, говорили в Інституті права і психології Львівської
політехніки. Тут 23 листопада зібралися експерти на публічну
дискусію „Гідність та Солідарність з постраждалими від
військового конфлікту в Україні“.
Розпочався захід хвилиною мовчання-молитвою за
тими, хто перебуває у ворожому полоні чи в ув’язненні.
Гаслом обговорення стали
слова Блаженнішого Любомира Гузара: „Найважливіше — бути людиною“.

Модерував зустріч
журналіст, редактор, ведучий Громадського радіо, телеведучий, медіаексперт Андрій Куликов.
В і д р е ко м е н д о ву ю чись, кожен із диспутантів окреслював головні

акценти, на яких зосередилися під час обговорення. Спільний, що
об’єднав: гідність і солідарність для нашого суспільства нині є базовими, тому надважливо їх
плекати і вирощувати.

— Для мене, переселенця з території, на яку
досі зазіхає загарбник,
досить складно сприймати два різні світи, в яких
живе наша держава: там
триває війна, гинуть наші
воїни, цивільне населення, а у мирних містах
живуть так, ніби про це й
не чули. Не відчувається
солідарності. Тому переконаний, що нині важливо
не лише захистити наші
територіальні кордони, а
передовсім кордони нашого серця і розуму. Бо
інакше все буде втрачено,
Закінчення на 10 с. m
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Львівська політехніка зібрала українських науковців
на Х Науково-практичну конференцію „Інноваційні
комп’ютерні технології у вищій школі“.

Серед учасників — викладачі,
аспіранти, студенти українських
вишів, а також фахівці IT-компанії
GlobalLogic.
Метою конференції є поширення
теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних,
комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних
напрямів інформатизації.

Від 21 до 23 листопада науковці
обмінювалися досвідом щодо інформатизації діяльності ЗВО, інноваційних комп’ютерних засобів навчання,
створення та використання відкритих онлайн-ресурсів у навчальному
процесі, комп’ютерного тестування
знань і вмінь студентів, та використання комп’ютерних технологій у
бібліотечній справі.
— Інформатизація закладу вищої освіти є надважлива, оскільки
це впливає на якість процесів, що
відбуваються в університетах, їхній
рейтинг та імідж, на які абітурієнти зважають, обираючи навчальний
заклад. Нині існують нові виклики
для інформатизації вишів, оскільки
за законом „Про вищу освіту“ атестація для підтвердження статусу
„національний“ неможлива без ініціювання єдиного інформаційного
середовища ЗВО. Запровадження
дистанційного навчання вимагає
електронного доступу, а отже й окремих сервісів для організування

цього доступу. Також нині скорочено частку студентів-отримувачів
стипендії, що змушує їх працювати,
а університет — надати можливість
навчатися за індивідуальними навчальними графіками, а також забезпечити відповідні електронні засоби
навчання. Академічна мобільність
теж вимагає засобів і форм для спілкування студентів і викладачів. Усі
ці завдання актуальні не лише для
нашого університету, а й для інших
вишів України, тому обмін досвідом
є дуже корисний. Зокрема, у Львівській політехніці працює, як мінімум,
півтора десятка окремих інформаційних систем і сервісів, пов’язаних
із функціонуванням єдиного інформаційного середовища університету, — коментує подію проректор
Дмитро Федасюк.
Доповіді авторів, які виступали
на засіданнях, буде опубліковано
в матеріалах конференції. Також
рішенням організаційного комітету
обрано доповіді для доопрацювання, які після незалежного рецензування буде опубліковано у Віснику
Львівської політехніки (серія „Інформатизація вищого навчального
закладу“).
Анастасія МОЗГОВА

„LITTERIS ET ARTIBUS ДЕМОНСТРУЄ РЕЗУЛЬТАТ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ“
22 листопада у приміщенні Tech StartUp School відбулося
відкриття VIII Об’єднаного міжнародного молодіжного
наукового форуму „Litteris et Artibus“ і ХІІІ Міжнародної
конференції „Young Scientists Towards the Challenges of Modern
Technology“.
Відкрила захід вітальним словом проректор
Наталія Чухрай.
— Ми розпочинали
цей форум за кількома
науковими напрямами,
тепер він став більшим,
кількість представлених
наукових напрямів значно зросла і маємо багато
партнерів. Дуже раді, що
цього року нам вдалося

об’єднати наші зусилля із
молодими науковцями із
двох польських університетів. Львівська політехніка має 130 закордонних
партнерів, більш, ніж половина з яких — наукові
установи, організації та
компанії Польщі. Ця подія демонструє корисний результат українсько-польської співпраці.

Окремо хочу відзначити
мультидисциплінарність
форуму. Також я рада
відкрити ХІІІ Міжнародну конференцію „Young
Scientists Towards the
Challenges of Modern
Technology“ — не менш
корисний науковий захід.
Сподіваюся, що об’єднання цих двох наукових
подій дасть результат.

Нині молоді науковці мають шанс і всі можливості
започаткувати нові міжнародні мультидисциплінарні проекти, — сказала
проректор.
Далі науковий координатор форуму Олександр Березко розповів
присутнім про історію
діяльності „Litteris et
Artibus“ та про комплексний проект підтримки наукових журналів в інтернеті Open Science.
По завершенні церемонії відкриття, науковці
приступили до роботи.
Анастасія МОЗГОВА
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GLOBALLOGIC ЗІБРАЛА АНШЛАГ

GlobalLogic — відома в Україні
та світі ІТ-компанія, яка функціонує на ринку вже 15 років. Анонсована тема лекції — „Що Ви пропустили, коли вивчали Android &
Java“ виявилася дуже цікава та
актуальна для студентів, оскільки ті майже повністю заповнили
217 аудиторію головного корпусу.
Відвідувачі заслухали інформацію
про загальні зауваження спеціа-

ліста щодо ІТ-навчання у вишах,
дізналися, якими теоретичними
знаннями й практичними навичками обов’язково має володіти
програміст. Також Анатолій Одух
розповів, як розвивалися мобільні
девайси і як на основі цих знань
передбачати їхнє майбутнє. Окрім цього, студентам розказали
про компанію, проекти та експертизи львівського офісу, а та-

| Світлина Анастасії Мозгової

Львівські політехніки, майбутні фахівці ІТ-галузі,
21 листопада мали нагоду заслухати відкриту лекцію
Анатолія Одуха — консультанта з інжинірингу компанії
GlobalLogic

кож про освітні можливості від
#GlobalLogicEducation.
Анастасія МОЗГОВА

ДП НДІ „СИСТЕМА“ — 50 РОКІВ!

| Світлина Анастасії Мозгової

Державне підприємство „Науково-дослідний інститут
метрології вимірювальних і управляючих систем“ (ДП
НДІ „Система“) відзначило 50-ліття своєї діяльності. З
цієї нагоди у стінах Львівської політехніки організували
Міжнародну науково-технічну конференцію
„Системи-2018“.

„Святкування“ тривало два дні
— 22 та 23 листопада. Місце для
конференції обрано невипадково: від 2002 року на базі ДП НДІ
„Система“ діє філія „Інформаційно-вимірювальні системи“ Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики і метрології Львівської
політехніки.

— Заснований 1968 року, впродовж усіх 50 років НДІ „Система“
розв’язував важливі науково-господарські завдання, успішно виконував важливі науково-дослідні
конструкторські роботи. Пізніше
вже як головна організація метрології вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих
систем керування технологічними
процесами розробляв нормативно-технічну базу метрологічного
забезпечення цих систем і процесів. Спеціалісти НДІ впродовж
п’ятдесяти років тісно співпрацюють із фахівцями нашого університету. ІКТА дуже зацікавлений у цій
співпраці, багато черпає з досвіду
фахівців НДІ „Система“, — наголосила проректорка Наталія Чухрай.
Окрім працівників підприємства-ювіляра, на конференцію
завітали представники наукових
установ України та Польщі.
Від імені заступника міністра
економічного розвитку і торгівлі
України Юрія Бровченка з приві-

танням виступив заступник директора Департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
начальник управління метрології
Юрій Попруга:
— Сьогодні ми переживаємо
технічну революцію, у майбутньому точність і достовірність вимірювань покращить якість нашого
життя. НДІ „Система“ як один із
чотирьох наукових метрологічних центрів України бере активну участь у забезпеченні точного
вимірювання в Україні, зокрема
акустичних величин. Нині ДП „Система“ вже має один національний еталон України, ще два первинних еталони, які створив НДІ,
невдовзі також отримають такий
статус. Ця конференція — унікальна можливість для фахівців обговорити актуальні проблеми в галузях метрології, стандартизації,
оцінюванні відповідності якості, і
в майбутньому сформувати тематичні спільні наукові дослідження,
міжнародні проекти, а також залучити молодь до науково-дослідних робіт.
З нагоди ювілею відбулося нагородження працівників ДП НДІ
„Система“, зокрема від Мінекономрозвитку, ЛОДА, ЛМР та ін.
Анастасія МОЗГОВА
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ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ — 5 РОКІВ ВІД
ПОЧАТКУ НОВОЇ БОРОТЬБИ
21 листопада — День Гідності і Свободи — минуло
п’ять років від початку масштабних всеукраїнських
протестів, які переросли у Революцію Гідності проти
тодішньої влади, яка, після тривалої підготовки і
багатьох обіцянок, саботувала можливість нашої
держави вступити до Європейського Союзу.
Протести молоді, що
розпочалися як романтичний Євромайдан, який від
самого початку студентство охрестило „майданом без політиків“, за короткий час переросли у
справжню боротьбу, яка,
несподівано для всіх, збурила таку силу народу, що
відкрила світові Україну
— іншу, аніж усі знали до
того — не частину колишнього союзу поневолених
тоталітаризмом держав,
не бездумну і безлику, а
самодостатню із визрілим
новим поколінням, яке
зрозуміло, що „я — крапля
в океані“ — це насправді
ніщо інше, аніж — „Хто,
як не ми? Коли, як не тепер?“.
Саме тоді ми всі зрозуміли, якою безмежно ве-

ликою ціною — жертвою
життя — дається право на
свободу. Небесна Сотня
героїв Майдану за чотири
роки війни з російським
загарбником переросла
у Небесний Легіон із тисячами загиблих. Але й
нині, хтось переконаний,
що нічого не змінилося, а
чи й взагалі, стало ще гірше. Та є ті, що усвідомили
істину — „зміни починаються з тебе“ і шукають
у тій величезній кількості
викликів не проблеми для
зневіри, а можливості для
змін.
„День Гідності та Свободи — це постійна пригадка для всіх нас, що ми
все ще спроможні, гідні,
придатні до чогось іншого, кращого, до того,
про що ми мріємо кожен

день! І навіть переживаючи розчарування, стоячи
перед стіною неможливого, темного та руйнівного
минулого, творячи добро
— ми здатні до перемоги та усвідомлення свого
місця у цьому світі. Добро
подається від кожного з
нас! Творімо добро кожен
день! Добро завжди переможе!“, — написав на своїй сторінці у соцмережах
голова Центру військового капеланства, синкел у
справах капеланства військових, ув’язнених, студентів та дітей сиріт отець
Степан Сус.
Тож 21 листопада
цьогоріч у різних містах
України відбулися зібрання, віча, молебні за всіма,
хто поклав життя задля
майбутнього і за право

бути вільним. У Львові
Студентська рада організувала вуличну фотовиставку із найяскравішими
моментами Революції Гідності. А ввечері всі небайдужі зійшлися на площі
біля пам’ятника Тарасові
Шевченкові на Поетичний
марафон „Вірші Майдану“,
щоб послухати поезію, народжену в ті дні, співати
пісні Майдану та шанувати пам’ять усіх, хто віддав
найдорожче в боротьбі за
нашу свободу.
Багатолітній дисидент,
громадський діяч Мирослав Маринович, вітаючи
всіх із днем, який змінив
хід нашої історії, зазначив: „Дякуємо за це передусім тим воїнам, що
обороняють нашу землю,
і народові, який увібрав
у себе енергію Майдану
і спрямував її на спільне
благо…
На Майдані ми довіряли одне одному, виявляли чудеса солідарності,
готові були послужити
та допомогти. Гідність і
Свобода немислимі без
бажання жити цими цінностями і їх оберегти.
Друзі, візьмімося за
руки! Не піддаймося отим
гіпнотичним навіюванням,
що найкраще нам буде в
широко розкритій пащі
удава, до якої він нас прикликає.
Хай спочинуть у Бозі
герої Небесної Сотні —
тобто будуть спокійні, що
нам доля країни не є байдужа!“.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПОЛІТЕХНІКИ ЗАПАЛИЛИ СВІЧУ ПАМ’ЯТІ
Щороку політехніки сходяться тихою ходою, щоб вшанувати
невинно убієнних земляків страшним голодом у 1932–33 роках.
Цьогоріч минуло 85 років від днів нечуваної жорстокості,
злочину проти людства. Народний дім „Просвіта“ нашого
університету підготував літературно-музичну композицію
„Україна пам’ятає…“.

| Світлини Наталії Павлишин

Дзвони страшним гулом пронизували тишу,
яка запанувала в актовій
залі на знак шаноби за всіма померлими від голоду.
Та хвилина — час для молитви і тихого усвідомлення: мій народ вистояв!
— Ми всі маємо на собі
велику відповідальність
— пам’ятати цю страшну трагедію і ніколи не
допустити її повторення.
Подумайте, що згадувати,
запалювати свічки у знак
пам’яті за своїми земляками, загиблими голодною
смертю, було заборонено.
За свічку пам’яті поклали
життя тисячі відважних
українців, які виборювали
нашу державу, — розпочала свій виступ голова
Товариства „Просвіта“

Львівської політехніки,
професорка Христина
Бурштинська. — 85 літ…
Національна пам’ять поверталася дуже повільно.
Першими про страшний
Голодомор в Україні почали говорити українці у
діаспорі, саме там з’явилися перші дослідження.
Нині перед актовою залою
велику виставку „Україна
пам’ятає — світ визнає“ —
думки про Голодомор від
провідних діячів діаспори,
розгорнув Міжнародний
інститут освіти, культури
і зв’язків із діаспорою. Ми
не мусимо всім і всюди
розповідати те, як вбивали наш народ. За різними
оцінками, у ті роки загинуло 7–10 млн українців,
щохвилини помирало 17

людей. Вражають фотографії українців перед Голодомором — ошатних,
красивих — така гарна
українська раса, як казав
В’ячеслав Липинський,
і була скошена такою
страшною трагедією. На
місця опустілих сіл звезли людей-перекотиполе,
які одразу почали зневажати нашу мову, традиції
та все, що пов’язано з нашим народом. Але корінь
наш міцний. Ми — відродилися! Сталінові та його
поплічникам не вдалося
стерти з лиця землі наш
народ.
Лекцію про історичні
дослідження Голодомору
прочитав доцент кафедри
історії України та етнокомунікацій ІГСН Іван Бу-

ковський. Він зокрема наголосив, що на тілі кожної
нації є рани, які не перестають боліти, але, заживаючи, консолідують її та
роблять сильнішою. Одна
з найболючіших наших ран
— Голодомор.
— Із кожним роком щораз менше залишається
країн, де потрібно перекладати значення слова
Голодомор. Переконаний,
що невдовзі нікому вже не
потрібно буде пояснювати,
що це було цілеспрямоване винищення українців.
За багатовікову історію
нашого народу було безліч
спроб нас знищити, але ця
— наймасовіша. Правда
про Голодомор ще донині
шукає шляхів до свідомості людей. Вчені лише тепер почали говорити, що
за 1929–31 років відбулося
26 тисяч бунтів і виступів
простих селян, які не були
згодні з політикою тодішньої влади, і за це Сталін
покарав українців. Що за
Голодомором стояла ціла
система і ті, хто втілював
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план Сталіна, чудово знали, що вчиняють злочин, —
підкреслив історик.
Упродовж всього вечора лунали факти, які засвідчували — наш народ
безжалісно вбивали. Вдало
підібрані віршовані твори і

композиції підштовхували
до осмислення почутого.
На початку вечора
Народна хорова капела
студентів „Гаудеамус“ і
Народний камерний оркестр „Поліфонія“ виконали твори Карла Дженкін-
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са Lacrimosa та Dies irae.
Особливо трепетного настрою цим вечорам пам’яті
завжди додає пісня „Свіча
Голодомору“ (муз. М. Скорика, сл. Б. Стельмаха) у
виконанні Народного ансамблю бандуристок „За-
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спів“. Ансамбль естрадної
пісні „Сузір’я“ виконав
пісню „Свіча“ (Муз. і сл.
Н. Май). Молитовний спів
Народного вокального ансамблю „Аколада“ створив
поминальну атмосферу, в
якій ніхто не міг залишатися байдужим. Усю програму провели учасники
Народного театру-студії
„Хочу“. Режисер заходу —
керівник Народного дому
„Просвіта“, заслужений
працівник культури Степан
Шалата.
Завершився вечір-реквієм запаленням свічок
пам’яті біля головного
корпусу Львівської політехніки, в якому взяли
участь усі учасники та глядачі події.
Наталія ПАВЛИШИН

У НТБ СТУДЕНТИ ГОВОРИЛИ ПРО ГОЛОДОМОР
У Науково-технічній бібліотеці
Львівської політехніки 21 листопада
відбувся перегляд документального
фільму „Брати“ про Голодомор в Україні
1932–33 рр.

| Світлини Наталії Павлишин

Фільм відомого дослідника козацького
руху в Україні Тараса
Каляндрука „Брати“ —
розповідь про допомогу
західних українців своїм

братам на території радянської України під час
штучного Голодомору
1932–33 років, який організувала Москва. Саме
ця стрічка свого часу
дала поштовх до наукового висвітлення теми
Голодомору в українській документалістиці.
Фільм містить унікальні
свідчення очевидців та
відео-архівні матеріали,
які переконливо доводять, що Галичина завжди усвідомлювала свою
єдність із Великою Україною.
Після перегляду фільму студенти, а їх прийшло чимало, ділилися
думками про побачене,
а також розповідали про

те, що чули про ті страшні роки від бабусь та дідусів.
Захід організовано за
підтримки доцента кафедри телекомунікацій
ІТРЕ Львівської політехніки, отамана Львівського обласного козацького
товариства ВГО УРК Романа Колодія.
Також у НТБ підготували тематичну виставку
книг, приурочену до цієї
дати.
Наталія ПАВЛИШИН
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ГІДНІСТЬ І СОЛІДАРНІСТЬ ВКРАЙ НЕОБХІДНІ
НИНІ УКРАЇНІ
m Закінчення. Початок на 4 с.

| Світлини Наталії Павлишин

— наголосив родинознавець, менеджер проектів
Карітасу України, автор
моделі інтеграційних
Центрів підтримки сімей
Максим Бондаренко.

Варто зазначити, що
кожен із учасників дискусії різною мірою та у
різних напрямах причетний до роботи з воїнами,
з постраждалими від бойових дій. Саме це дало
можливість цілісно окреслити проблематику та
фахово знаходити шляхи
розв’язання.
Ірина Сняданко, доцентка кафедри теоретичної та практичної
психології ІНПП, має
півторарічний практичний досвід роботи у
військовому госпіталі.
Тож бачила різні ситуації. І переконалася: нам
потрібно переймати
досвід ведення і війни,
і реабілітації від Ізраїлю
— країни, яка попри багаторічну безперервну
війну, продовжує успішно розвиватися. Там
психологічну допомогу пораненим надають
безпосередньо на полі
бою. Бо коли поранений воїн переїжджає у
шпиталь — вже запізно.

Віддаленість від поля бою
теж травмує.
— Я стикнулася більше з поразками, коли
військові не хочуть про
це говорити, а воліють
забути, тікають від своєї
проблеми у роботу. Це
порівняно кращий варіант
— гірше, якщо є шкідливі
звички. Та я бачила й тих
хлопців, які пішли воювати добровольцями — наскільки вони є сильними.
У них не було страху, вони
не мали порушень сну, не
ховалися від спілкування.
Іншу ситуацію спостерігала у випадках із тими,
кого мобілізували. Багато
з них не розуміли, навіщо
вони там, якщо їхні друзі продовжують спокійно
жити звичним життям.
У них руйнуються когнітивні схеми, а така дезорієнтація суттєво б’є по
самооцінці. Тому важлива
система психологічної допомоги, яка в нас досі не
сформована належно, —
поділилася думками Ірина
Сняданко.
Український військовик, морський офіцер, капітан II рангу, громадський
діяч, журналіст Тимур Баротов у березні 2014 року
під час російсько-українського конфлікту в АР
Крим координував ева-

куацію кримських татар
до Львова. Він поділився
спогадами про те, якою у
ті, найскладніші для його
земляків, дні, була важливою підтримка. Саме
львів’яни тоді активно розгорнули допомогу.
— Ми знали, що триває
підготовка до війни. Хоча,
правду кажучи, війна й не
припинялася від здобуття
нашої незалежності. Якщо
взяти складові війни, то ми
пройшли всі — інформаційну, дипломатичну, економічну. Бойові дії — це
остання така складова і ми

мусимо в ній перемогти,
— наголосив військовий.
Не лише з воїнами, а й
з людьми, які опинилися

в особливих кризових ситуаціях — на межі чи й за
межею або бідності, або
психологічних проблем,
має досвід роботи голова
Ради спільноти взаємодопомоги ГО „Емаус-Оселя“
отець Олег Жаровський.
— Ці люди вчать мене
не заспокоюватися, організовувати їхню спільноту, побут, як осіб, які
віднайшли свою гідність.
І ця праця дає дуже добрі
плоди. Тож, вважаю, що
ці проблеми, що спіткали нашу країну, можуть
стати для нас добрим
шансом для віднайдення
себе гідним народом. —
підкреслив священик.
Організували дискусію
МБФ „Карітас України“ у
рамках проектів: „Створення Центрів підтримки
сім’ї як моделі інтеграції
ВПО та місцевого населення в Україні“, за підтримки Карітасу Польщі
та програми „Польська
допомога“ МЗС Республіки Польща, а також
„Об’єднуючи людей заради миру“, за підтримки Карітасу Німеччини
та Федерального МЗС
Німеччини, спільно з
Інститутом права та
психології Львівської
політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН
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ТВОРЕЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Нещодавно побачила світ книжка Павла Штойка
„Григорій Величко. 1863–1932. Життєписнобібліографічний нарис“. У ній розкрито життєвий,
науковий і творчий шлях уродженця Галичини,
випускника Академічної гімназії та Львівського
університету, першого українського доктора географії,
одного з творців національної географії, автора
„Народописної карти українсько-руського народу“ та
праці „Географія України-Руси“, дійсного члена НТШ.

На жаль, усі запевнення радянської влади були підступні й фальшиві. У 1930-ті роки значну частину
науковців звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді чи контрреволюційній діяльності, репресували, заслали в ГУЛАГи або розстріляли. До них належав Григорій Величко — після переїзду до радянської
України працював в інститутах Умані
й Харкова, а 1932 року НКВС його
заарештував і розстріляв.

Про що книжка?

Актуальність
дослідження про
Григорія Величка

Дослідження П. Штойка складається з трьох чималих розділів:
життєвого і творчого шляху Григорія
Величка; наукового, виховного та історичного значення його творчості;
вибраної епістолярної спадщини й
основної бібліографії праць науковця.
Виняткове значення і наукову
вартість, крім докладних біобібліографічних даних про Григорія Величка, містить
параграф другого
розділу, а саме „Морфологія районування
українських земель“.
Доповнюють відомості про творчість
Г. Величка оцінки
праць географа в
енциклопедичних
та інших виданнях.
Важлива в розділі інформація про діахронний перебіг
розвитку географічних знань про
Україну: від „Історії Русів“ і „Укладання Малоросії“ М. Гоголя до „Історії України-Руси“ М. Грушевського й
„Географії України-Руси“ Г. Величка.
У праці в контексті вивчення діяльності Г. Величка Павло Штойко
простежує загальне значення сучасної української географічної науки в
країні, аналізує ідеї, які покликані
формувати інтелект, „щоби змоцнити національну свідомість“ українства, а водночас подає глибокий
аналіз освітніх процесів у Галичині
та становлення науки.
Основна мета книжки — показати життєвий і творчий шлях науковця, однак її зміст набагато ширший
і глибший. У ній уміщено відомості
про важливі історичні, географічні

і загальнополітичні події та факти
другої половини ХІХ і перших десятиліть ХХ століття.

Трагічність героя в
контексті історичних
подій
Українське національно-культурне відродження формувалося у
складних політичних обставинах, і
лише на початку ХХ століття з’явилася можливість
утверджувати його ширшим науковим форматом,
враховуючи природознавчий. Окрім суто географічної тематики, автор фахово
розкриває ті страшні умови, в яких довелося працювати науковцям у часи
гонінь і заборон усього
українського. Значну увагу
Павло Штойко зосередив
на висвітленні геноциду й
етноциду в Україні. Очевидний факт, що царська й радянська Росія зводили й досі зводять
свою політику до заперечення існування України як держави й українців
як нації. Для цього після жовтневого
перевороту більшовики створили репресивно-каральну машину — ВНК
(Всеросійська надзвичайна комісія),
потім — ДПУ (Державне політичне
управління) та НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ).
У 1920-ті роки на запрошення і
гарантії державної безпеки радянського уряду в Україну переїжджає
багато науковців, а серед них, за
„сприяння“ Народного комісаріату
освіти, Григорій Величко, який попередньо навчався у Відні, Парижі,
Санкт-Петербурзі, а згодом викладав у семінаріях та гімназіях Галичини.

У книжці висвітлено матеріали
архівних та архівно-слідчих справ
репресованих географів Українського науково-дослідного інституту географії та картографії у Харкові, зі
сторінок яких віє „гнітюче відчуття“, якого ніхто не в силі передати,
описати ті страхіття й тортури, яких
зазнали мільйонні жертви більшовицького НКВС і, як висновок, автор
слушно зауважує: „Осудження і суд
над фашизмом, нацизмом, відповідно, вимагає осудження і суду над
большевизмом, який його породив“.
Проблеми, які порушив автор,
надзвичайно актуальні сьогодні, бо
ні соціальні, ні суто матеріальні питання не можна розв’язати без національних. І йдеться не лише про
проблеми територіальної цілісності, але й духовної розбудови української державності, що потребує
об’єктивних знань про Україну. А її
національний світогляд, як відомо,
формує мова, історія й географія.
Монографію написано на основі
багатющих, збережених у бібліотеках й архівах, джерел, періодичній
пресі й науковій літературі. Автор
робить 716 посилань на різні українські та закордонні джерела про
Григорія Величка і його епоху. Вдало
осмислений обсяг змісту у викладі
дозволяє осягнути глибинний сенс
проблематики, а також фахово висвітлити важливу інформацію про
географію та географів України на
тлі історичної правди про різні явища та події того часу.
Ігор МАДАЙ,
географ, директор
Пустомитівської
загальноосвітньої школи № 2
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„ОДІССЕЯ“ ЮРІЯ КАРАСЯ-ГАЛИНСЬКОГО
Пропонуємо увазі читачів дослідження про життя автора
спогадів Віталія Юрченка („Шляхами на Соловки“, „Пекло
на землі“, „З Соловецього пекла на волю“), які він видав у
Львові 1932 року після втечі із Соловецького табору.
Уперше про Віталія
Юрченка я почула у шістдесяті роки, коли ще навчалася в університеті.
Тодішня коротенька інформація міцно врізалася в пам’ять: у 30-ті рр. у
Львові деякий час мешкав українець із Наддніпрянщини, втікач із Соловецького табору. Тут
він написав спогади про
пережите на Соловках.
Правдоподібно, Віталій
Юрченко — це прибране прізвище, псевдонім.
Саме під ним відоме й
шановане в Галичині
видавництво „Червона калина“ випустило
ці спогади у світ у 1932
році. Незабаром Юрченко зник зі Львова. Ходили чутки, що всесильне
відомство (з-за тодішнього Збруча, з СРСР)
натрапило на його слід.
Словом, для тих, що знали особисто Юрченка,
його доля на довгі роки
залишалася невідома.
Думка віднайти спогади В. Юрченка, які він
написав у львові, не полишала мене. Спочатку
були пошуки у львівських
бібліотеках, але в жодній
з них (навіть у тодішніх
спецфондах, як мене
тоді інформували) нічого
не було. Марною виявилась надія знайти книжку, яку написав Юрченко,
у приватних бібліотеках.
Книжка, а насправді —
книжки В. Юрченка (як
згодом виявилося, він у
Львові написав ще одну)
подібно до інших творів
української історії, мали
свою особливу ціну. То
була ціна людської свободи. Якщо за „Мазепу“

Б. Лепкого та „Історію
України“ І. Крип’якевича
давали 3–5 років таборів,
за „Історію України-Руси“ М. Грушевського —
10 років, то за спогади
В. Юрченка давали не
менше. Так львів’янка
Приходько-Лоська за те,
що в її квартирі знайшли
цю книжку (що навіть не
була її власністю, а залишилася від попереднього
власника квартири), отримала 6 років заслання.
Тоді ж книги В. Юрченка
надовго, більше ніж на
півстоліття, заховали від
читача.
У 30-х роках ім’я
В. Юрченка оповито таємничим серпанком. Для
багатьох, зокрема для
тодішньої молоді, він,
безперечно, був легендарною постаттю. Уродженець Великої України, В. Юрченко — один із
небагатьох, хто не лише
втікав із страшного Соловецького табору, але
й той, для кого ця втеча
була успішна. Адже багато в’язнів утікало, та
майже всі вони гинули
на шляху до волі. „Одіссея“ Юрченка тривала
близько двох місяців.
Через важкопрохідні лісові хащі, згодом уздовж
тимчасової колії (зрозуміло, що пішки й упереваж уночі), деяку частину дороги — на плоті.
Далі його перехід пролягав через усю Україну до
річки Збруч (тодішнього
державного кордону), і
прибуття до Львова.
Як тільки в Україні
почала скресати крига і відкритими стали
спецзапасники, я легко

віднайшла трилогію Віталія Юрченка, ту саму,
яка ще в далеких від нас
30-х роках була бестселером („Шляхами на Соловки“, „Пекло на землі“,
„З Соловецього пекла на
волю“) та менш відому
читачам повість „Червоний чад“. Остання, на
мою думку, містить багато особистих вражень
автора про післяреволюційне село.
Але, на жаль, у жодній зі згаданих публікацій не було анінайменшої довідки про автора.
Лише чотири рядки про
Юрченка подасть Українська Енциклопедія. Марними виявилися пошуки
у львівських архівах.
Але цілком несподівано, втративши вже будьяку надію віднайти щось
про автора, я натрапила
на цікаву інформацію в
газеті „Діло“. Протягом
кількох місяців у 1932 р.
газета інформувала читачів про перебіг відомого тоді у Львові судового
процесу між недавнім
головою НТШ К. Студинським та редактором
українського видавництва „Червона калина“
Петром Постолюком.
До речі, про цей процес
широко писала не лише
українська преса. Одним із свідків на цьому
процесі виступав Віталій Юрченко, справжнє прізвище якого, як
повідомлялось, Юрій
Карась-Галинський. На
той час він замешкував
в українській ремісничій
бурсі на вул. Пасічній і
навчався у Вищій школі
міжнародної торгівлі.

SSВіталій Юрченко
(Юрій Карась-Галинський)

Пригадую мимовільне
хвилювання, яке охопило
мене, коли в обласному
архіві гортала матрикули студентів Вищої школи міжнародної торгівлі.
Ось і матрикул, в якому
чітко виписане прізвище Карась. З фотографії
на мене споглядало ще
по-дитячому тендітне
обличчя юнака з гарною
зачіскою, добротно, зі
смаком одягнутого. Потім був ще один Карась.
Але теж не той, якого я
шукала. Не такою могла
бути людина, яка місяць
йшла пішки через лісові
болотисті хащі безмежної
Півночі, щохвилини наражаючи себе на небезпеку.
Матрикулу Юрія Карася-Галинського тоді я так
і не знайшла, але серед
документів школи виявилася копія його диплома
про успішне закінчення школи (за № 1508 від
1936 р.), прохання надіслати йому диплом та копії
з нього до м. Рівного, квитанція про оплату поштових видатків. У дипломі
вписано дату народження, нотатки про те, що
дипломант не має польського громадянства (зі
зазначенням, що останнім для нього було російське підданство), а також
інформація про його конфесійну приналежність
(православний), знання
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іноземних мов (дуже добре володіє російською,
добре — французькою
мовами). Прізвище Юрія
Карася вдалося віднайти і в журналі успішності
студентів 1-го „А“ курсу
за 1931–32 навчальний
рік. Спочатку воно було
записане відповідно до
української транскрипції
— Карась-Галинський,
згодом виправлене іншою рукою на Галінскі (на
польський лад).

...

Колискою для Юрія
Карася була Черкаська
земля. Як відомо, вона
дала Україні багатьох
відомих і призабутих на
сьогодні діячів. Серед
яких і ім’я Юрія Карася-Галинського. У Галичині він був відомий під
іменем Віталія Юрченка.
На основі виявлених архівних матеріалів та його
спогадів вдалося окреслити віхи життєпису цієї
непересічної людини.
Народився Юрій Хомич Карась-Галинський
2 січня 1900 р. у с. Те-

куча Уманського району
Черкаської області. Навчався у реальній школі.
Був одним із тих юнаків
села, які 1918 року пішли
здобувати Україні волю.
Воював у Гайдамацькому
кінному полку ім. Гордієнка, брав участь у боях
за Київ, згодом у студентському полку. Навчався
у старшинській школі
Кам’янця-Подільського.
Був підстаршиною при
штабі Омеляновича-Павленка (молодшого, тобто Івана), сотником 1-го
гайдамацького полку,
зустрічався з отаманом
Григорієм Зеленим і його
повстанцями. Імовірно,
якийсь час був у Холодному Яру.
Після поразки УНР
легалізувався, свідомо
відкинув можливість еміграції. Працював учителем, деякий час навчався в Київському інституті
народної освіти, але не
закінчив його через матеріальні труднощі. Водночас був позаштатним
співробітником газети

НАШ КАЛЕНДАР
1 грудня — Всесвітній день боротьби
зі СНІДом.
3 грудня — Міжнародний день інвалідів.
4 грудня — Введення у храм Пресвятої
Богородиці.

Пам’ятні дати
29.11.1778 — народився Григорiй Квiтка-Основ’яненко, перший прозаїк нової української літератури.
29.11.1859 — народився Кость Левицький, перший прем’єр уряду ЗУНР.
29.11.1919 — помер Іван Верхратський,
український науковець, творець української природознавчої термінології,
член НТШ.
30.11.1667 — народився Джонатан Свіфт,
англійський письменник ірландського
походження, автор „Мандрів Гуллівера“.

ПРОСВІТА

„Вісті ВУЦВК“. Був добрим педагогом, вихователем молоді, культурно-громадським діячем.
Короткий час виконував
обов’язки інспектора районної, згодом окружної
(Київської) освіти.
Заарештували Юрія
1929 року по справі інспірованої Спілки Визволення України. Після кількох місяців ув’язнення
відправили до Усть-Сисольської дільниці Усевлону ОГПУ, яка разом із
центральним Соловецьким табором творила горезвісний Усевлон ОГПУ
— „Управление северных
лагерей особого назначения объедененного
государственного политического управления“.
Саме тоді там починали
прокладати залізницю
від Архангельська через
Урал, тундрою, уздовж
Північного льодовитого
океану.
Юрій Карась-Галинський працював на важких роботах у лісі, на
зведенні мостів, зокре-

30.11.1841 — народився Анатоль Вахнянин, український композитор, музикознавець, письменник, один із засновників та перший голова товариства „Просвіта“, автор опери „Купало“.
1.12.1717 — народився Георгій Кониський, український письменник, проповідник і громадський діяч.
1.12.1883 — народився Микола Хвильовий, український письменник, ініціатор
створення ВАПЛІТЕ, автор творів „Санаторійна зона“, „Україна чи Малоросія“.
1.12.1909 — народився Анатолій КосАнатольський, український композитор
і педагог.
1.12.1918 — народився Платон Майборода, український композитор, автор
пісень „Білі каштани“, „Рідна мати моя“.
1.12.1930 — народився Роман Федорів,
український письменник, автор романів „Чорна свіча від Їлени“, „Отчий світильник“, „Єрусалим на горах“.
1.12.1978 — помер Петро Панч, український письменник, автор роману „Гомоніла Україна“.
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ма забивав палі у річкове дно. Було йому тоді
29 років. Із Соловецької
неволі тікав разом з двома товаришами, але вони
загинули незабаром після залишення табору.
Деякий час Юрій Карась
йшов пішки з хлопчиками-підлітками (їх батьки загинули в неволі), а
діти втікали в Україну,
до міста Кременчука.
Цю страшну дорогу додому здолати практично
було неможливо. Північна „Одіссея“ Юрченка
лісовими заболоченими
хащами, ночами вздовж
вузькоколійки, на плоті
річкою Льохою тривала
майже два місяці. Немовби передчуваючи, що
може загинути, відвідав у
с. Текуча рідних потайки,
в найглибшій таємниці;
навіть його маленькому
сину сказали, що то чужий дядько попросився
переночувати.
Ганна КОС,
Соломія ХАРАМБУРА
Далі буде

1.12.1991 — відбувся Всеукраїнський
референдум, за результатами якого
Україна стала незалежною державою.
1.12.1991 — Леоніда Кравчука обрали
першим Президентом незалежної
України.
3.12.1722 — народився Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст, філософ і поет.
4.12.1925 — помер Василь ЕлланБлакитний, український письменник
і громадянський діяч.
5.12.1791 — помер Вольфґанґ-Амадей
Моцарт, австрійський композитор.
5.12.1878 — народився Олександр
Олесь, відомий український поет.
5.12.1904 — народився Михайло Дерегус, український живописець і графік.
5.12.1931 — народився Григір Тютюнник, український письменник.
5.12.1972 — помер Андрій Головко,
український письменник, автор романів: „Бур’ян“, „Мати“.
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ПОЛІТЕХНІКИ ДЕНЬ СТУДЕНТА СВЯТКУВАЛИ
МАЙЖЕ ТИЖДЕНЬ
Свята забагато не буває — це, напевно, головний
принцип студентського життя. Не знаю, як в інших
вишах, але у Львівській політехніці настрій Дня студента
тривав , можна сказати, від п’ятниці — до вівторка.
Наша молодь активна, то ж
встигла і в своїх інститутах влаштувати свято, і окремо з одногрупниками порадіти, що саме нині
перебувають у такому чудовому
статусі — „студент“, та й на загальноміському рівні зі спудеями
з інших університетів відзначити, а

потім ще й у Політехніці зібратися,
щоб не зраджувати традиції.
Цьогоріч, щоправда, на загальноуніверситетському рівні
свято було дещо скромніше, аніж
звично. Раптове погіршення погоди абсолютно скорегувало плани.
І замість того, щоб мерзнути на

вулиці, а потім ще довго лікувати
застуди, 20 листопада студенти зібралися на другому поверсі
четвертого навчального корпусу
і там організували двадцятихвилинне дійство — стендап-шоу. Такі
собі змагання у вмінні дотепно, зі
змістом жартувати про наболіле —
навчання, стосунки, пошук доброї
роботи (бажано за професією) і,
звичайно, про життя в гуртожитку. А ввечері ще відірвалися на
запальній вечірці.
Наталія ПАВЛИШИН

В ІТРЕ ВСТИГЛИ ВСЕ: І ПОВЧИТИСЯ,
І ПОСПІВАТИ, І ПРО СЕСІЮ ПОГОВОРИЛИ
Студентське життя нагадує американські гірки. І
що ближче до сесії, то більше емоції зашкалюють.
Одного дня студенти зустрічаються, щоб обговорити,
як успішно скласти сесію, а вже невдовзі — на
квартирник, щоб поспівати і послухати авторські
вірші й пісні своїх друзів.
Для ІТРЕ, як розповів очільник їхньої студентської колегії і профбюро
Сергій Мельников, ділитися власними лайфхаками складання іспитів —
багаторічна традиція. Завжди під
кінець осені організовують такі зустрічі — особливо цікаві першокурсникам. Розповідають про навчальний процес, про те, як відбувається
сесія, що таке залік, іспит, як працює рейтингова система, що таке

поточний контроль, а також діляться
власними порадами, як полегшити
собі життя, а коли, навпаки, потрібно більше докласти зусиль.
— Багато студентів полюбляють
випитувати про конкретних викладачів, про особливості їхнього характеру. Найпопулярніше питання
— що робити, щоб не вигнали з університету. У нас єдиний принцип —
вчитися, не затягувати і не боятися.
Одним із пунктів таких зустрічей є „студентська міфологія“.
Вона виникає,
коли старшокурсники розповідають різні
історії про викладачів. Хоча
ми завжди наголошуємо, що
вірити цьому
аж ніяк не мож-

на, бо кожен має власний досвід і
думки суб’єктивні, — каже Сергій.
Та на загал такі зустрічі корисні,
бо принаймні допомагають першокурсникам краще зрозуміти сесійний процес і не робити помилок,
готуючись до іспитів.
А нещодавно (22 листопада) активісти ІТРЕ знову зібралися, але в
ще ширшому колі — на квартирник
у Студентському клубі Політехніки.
Учасниками літературно-музичного
вечора в ретро-стилі були не лише
студенти ІТРЕ, а й інших інститутів
Політехніки й навіть університетів Львова. Понад три години вони
насолоджувалися музикою, авторською поезією та піснями.
— Ми зібралися, щоб разом відпочити, організувати гарно вечір,
познайомитися, поділитися своєю
творчістю. Приємно, що прийшло
багато слухачів. Якщо відверто, то
ми навіть були здивовані їх кількістю, бо не очікували аж стільки,
— каже мій співрозмовник. — А виконавців — і тих, які декламували
поезію, і тих, які співали, було одинадцять. Уже маю чимало добрих
відгуків і, що найголовніше, пропозицій знову зустрічатися на таких
вечорах.
Наталія ПАВЛИШИН
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СТАНЬТЕ ДЛЯ КОГОСЬ МИКОЛАЄМ —
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС!
Відчуваєте, як крок за кроком наближається казка
зимових свят? Погодьтеся, що їхня атмосферність
надихає зустрічатися з друзями, більше часу бувати
з дорогими нам людьми і, що найважливіше, дбати
про інших, створюючи для них святковий настрій
та помножувати віру в добро. Молодь Львівської
політехніки, яка активна не лише в університеті, а й
у багатьох громадських організаціях, уже взялася за
підготування до Свята Миколая. І кожен охочий має
нагоду приєднатися до їхніх акцій.

Студентське братство
для дітей
„Студентське братство“ вже не
перший рік (навіть коли не надто
було активним у громадському житті
молоді, ніколи не забувало про дітей
у сиротинцях та інтернатах) готує подарунки для дітей, які перебувають у
тих чи тих кризових ситуаціях. Цьогоріч спільно із Мальтійською службою допомоги організовують акцію
„Святий Миколай — дітям інтернатів“ — для вихованців спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Марії Покрови.
— Ми зібрали листи цих дітей до
святого Миколая — їх майже 80. Нині
роздаємо тим, хто готовий підтримати акцію. Частину листів взяли ІГСН,
ІТРЕ, Класична гімназія при Львівському національному університеті
імені Івана Франка та одна церква.
Звичайно, й самі стараємося забезпечити максимально все, що можемо, — розповів активіст Студентського братства Політехніки, голова
Колегії і профбюро ІТРЕ Сергій Мельников. — У листах діти просять дуже
різні подарунки — одяг, техніку, солодощі. Ми старатимемось комплектувати подарунки приблизно однаково. Бо хтось скромніший попросив,
наприклад, флешку, а інша дитина —
екшн-камеру. Це дуже нерівноцінні
подарунки. Про подарунки писали не
лише діти, а й викладачі. Йдеться про
речі, що потрібні для школи — канцтовари, засоби гігієни тощо.
Та не лише подарунками готові
тішити дітей. Молодь уже міркує над
створенням свята.
— Це школа для дітей із вадами
слуху. Тож не можна прийти та про-

сто заспівати пісні чи розповісти казку. Потрібен особливий підхід. Тому
ще консультуємося, як це правильно
зробити. Думаємо, можливо, вдасться підготувати якусь виставу чи гру,
— каже активістка СБ Анна Чорна.
Як можна долучитися до цієї акції? Допомога справді потрібна. Якщо
хтось не має часу, щоб збирати побажання з листа, але може фінансово підтримати акцію — організатори

будуть вдячні. Вже склали загальний
список речей, які діти просили у листах. Тож можна приносити й окремі
подарунки. Також можна прийти вже
незадовго до свята і допомогти з пакуванням. З пропозиціями допомоги
чи додатковими питаннями звертайтеся до Вікторії Козунь (0991906493).

Політехніки готують
не одне свято
Та політехніки не були б політехніками, якби не вміли помножувати
свої ідеї та ділитися ними зі своїми
колегами. Тож Сергій Мельников із
Анною Чорною готують свято Миколая ще й від свого ІТРЕ (вже третій
рік поспіль).

— Щороку їздимо до Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІ
ступенів „Надія“, а також окремо ще
долучаємося до загальноуніверситетської акції. У цьому інтернаті порівняно не все так добре, як у Львові
чи в будинках, що недалеко від нашого міста. Коли туди приїжджаємо, то
розуміємо, що потрібно їхати ще не
раз. Бувало, що там дітям бракувало
навіть елементарного — засобів гігієни. Ми попередньо телефонуємо,
запитуємо у керівництва, що потрібно і формуємо пакунки кожній дитині, — пояснив Сергій Мельников.
Голова соціального відділу колегії
студентів Львівської політехніки Роман Цудний розповів про те, що студенти нашого університету цьогоріч
долучаються до Благочинної акції
„Подаруй дитині свято“, яку організовує Львівський молодіжний клуб
(більшість його учасників — також
політехніки).

— Ми є партнерами у творенні
цього свята. Вже взяли листи дітей
із малозабезпечених родин і розподіляємо їх по інститутах. Уже від 1
грудня двері офісу святого Миколая
офіційно відкриті (м. Львів, вул. Винниченка, 12, 2-ий поверх, Львівський
обласний молодіжний центр). Тож
можете до 14 грудня приносити подарунки, переглядати листи дітей
та обрати мрію дитини, яку хочете
здійснити. А 16 грудня святий Миколай передасть усі подарунки діточкам. За докладнішою інформацією
звертайтесь до координаторів цьогорічної акції — Данила Сорового
(0931436379) чи Вероніки Кашинської (0970414426).
Наталія ПАВЛИШИН

16

ч. 36 [3036]
29 листопада — 5 грудня 2018

КУЛЬТУРА

З ГУМОРОМ, ЧЕРЕЗ БРОНЗУ
ПРО ТЕ, ЩО ВРАЖАЄ
У галереї „Зелена канапа“ до середини грудня
відкрито першу персональну виставку скульптури
Романа Домашича. Молодий митець — закінчив ЛНАМ
й ІАРХ Львівської політехніки — представляє своє
символічно-об’ємне бачення світу, не позбавлене
певної іронічності й філософічності.

| Світлина Наталі Яценко

У просторі галереї — до двадцяти робіт автора. Вони ніби різні,
та водночас об’єднані стилістично.
Роман Домашич розповів, що у своїх роботах піднімає теми, які його
як художника зачіпають. Часом
вони надихають та заспокоюють, а
часом турбують та непокоять:
— У моїй персоні — два типи
скульптора. Перший намагається
вловити мить найбільшого емоційного потрясіння, зафіксовану пластичними композиціями з фігурою
людини. Другий — обурений соціальною несправедливістю, зображає проблему, яка його хвилює.
Фігуративна композиція підштовхує до розуміння, обдумування та
сприйняття моєї ідеї. Доповнюють
розповідь та підкреслюють емоційний стан деталі. Зробити акцент на
деталях і допомогти глибше розкрити задум найбільше дає мені
змогу бронза, тому працюю з нею.
Також через деталі відбувається
передача емоцій та почуттів твору,
завдяки чому відбувається контакт
із глядачем.

Глядачі, присутні на відкритті
виставки, зауважили вміння митця
спостерігати й узагальнювати, а також — „піднімати серйозні теми, та
подавати їх у лагідному контексті,
з гумором, без агресивності“. Наприклад, тема жадоби розкрита у
своєрідному скульптурному триптиху: „Ілюзія влади“, „Велосипед
Україна“, „Відголосок з минулого“.
„Ілюзія влади“ зображає пихатого,
пузатого, з мішками грошей хамовитого чоловічка, схожого на циркача на високому велосипеді. До
сидіння приставлено драбину, по
якій він, очевидно, виліз. На щаблях
драбини — черепи — втілення вислову „іти по трупах“, тобто заради
здобуття високого матеріального статусу не гребувати нічим. Не
менш алегоричною є і робота „Велосипед Україна“: два велосипеди
зв’язані між собою задніми колесами, на яких сидять у різні боки
чоловічки з рупорами — тому й не
рухаємося нікуди, бо кожен із них
обіцяє щось своє і намагається
їхати в протилежний бік. Композиційно завершує чи, може, починає
цей політично забарвлений триптих велосипед, який ось-ось розсиплеться від занедбаності, адже він
є відголоском з минулого. До речі,
на ХVІ Міжнародному осінньому
салоні „Високий Замок-2012“ вибір переможця „Видавничого Дому
„Високий Замок“ був несподіваним — ним стала якраз скульптура
„Ілюзія влади“.
Окрім соціальних робіт, на виставці бачимо і роботи романтичні.
Їхні назви відповідні — „Втрата щирого кохання“, „Той, що оселився в
пам’яті твоїй“. Вони, як і інші твори,
спонукають зупинитися, задуматися над розгадкою твору, пригадати
щось своє і співзвучне зображеному.
Наталя ЯЦЕНКО

Український мультфільм „Лабіринт“ переміг на румунському кінофестивалі AlterNative. Стрічка розповідає про
пригоди маленької людини у
великому місті — буквально
за кожним рогом будинку на
героя фільму чекають фантастичні пригоди. На кінофестивалі Alter-Native „Лабіринт“
отримав приз національного
культурного фонду Румунії.
Раніше, у жовтні, ця картина
перемогла на XII Міжнародному кінофестивалі архітектури
та урбаністики в Стамбулі.
Гурт Kurbasy місяць гастролював за океаном і вчив американських студентів співати
наших пісень. Колектив об’їздив з програмою „Чар-творення“ десять міст США — для
львів’ян це було найдовше
закордонне турне. І діаспора,
і місцеві жителі мали змогу
ознайомитися з українськими
традиціями. Для виступу на
сцені було створено особливу візуалізацію — тлом стали
ретрофотографії старих гуцулів, вокалістки вбирали сукні
з орнаментами української
писанки. Між концертами гурт
мав зустрічі зі студентами, які
займаються вокалом.
Після двох років зйомок у прокат вийшов фільм львівського режисера Тараса Химича
„Король Данило“. Режисер
позиціонує його як історичний
бойовик. В основі стрічки —
біографія Данила Романовича,
але в ній є і вигадані епізоди та
герої. У фільмі показано найактивніший період життя короля
Данила, від часу, коли йому
було 30 років і далі. Хоч фільм
базований на історичних подіях, він є ігровий, зроблений як
„Король Артур“.
Представниця України Дарина
Красновецька посіла четверте місце на „Дитячому Євробаченні-2018“. Фінал цього
пісенного конкурсу відбувся в
Мінську. Українка з піснею Say
Love посіла четверту позицію,
а переможницею конкурсу
за результатами голосування
глядачів і оцінками членів журі
стала представниця Польщі Роксана Вегель з піснею
Anyone I Want To Be.
За матеріалами інформагенцій
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SECRET FOREST І ДРУЗІ — ДІТЯМ ДОНБАСУ
Після поїздки на Донеччину молодий львівський гурт
SECRET FOREST, цьогорічний фіналіст телепроекту
„Українська пісня“, ініціює благодійний марафон.
24 грудня о 19.00 у клубі Picasso він спільно з
румунським гуртом Modiwo дасть добродійний концерт.
Цій події передуватиме низка інших заходів. Зібрані
кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних
подарунків для дітей із 50 малозабезпечених сімей
Авдіївки та Вугледара.

Інша реальність
— Коли нам ще у вересні організатори фестивалю „З країни в Україну“ запропонували поїхати на Схід,
ми без вагань відповіли, що долучимось до ідеї нести українську культуру в східні області й підтримувати
там людей. У мене були перестороги лише щодо того, чи поїхати
самому, чи брати відповідальність за інших учасників гурту.
Та Іра Бенько й Таня Чайковська
відразу підхопили ініціативу й
за місяць ми були вже в дорозі,
— розповів лідер гурту SECRET
FOREST Олександр Макаров. —
Схід починався зі сходу сонця і
того, що побачили будинки Авдіївки. Зруйновані, а також ті, де
люди живуть, але частину вікон
забито дошками або металевими пластинами. Понищено дороги. Зранку на вулицях пустка.
Удень, ходячи містом, знайомився з його жителями, запрошував
на виступ і чув у відповідь, що „в
нас кожен вечір так званий концерт — канонада“. Не зважаючи
на це, більшість із них має світлу
віру, що все налагодиться. Вони,
сподіваючись прокинутися завтра,
просто роблять свою справу. Так
багато хто долучився до відбудови
церкви, яка відмежовує центральну
площу, де у нас була сцена, від замінованого поля. Вона як рубіж, за
який ніхто не заходить…
Якщо в Авдіївці відчувалася напруга (хтось із глядачів навіть вигукував, чому все українською), то
у Вугледарі й Волновасі було спокійніше. У цих містах майже нема
слідів військових дій, багато молоді.
І там було відчуття свята — очевидно, люди не часто мають таке дозвілля.

— Вугледар — місто дітей. Їх туди
переселили з місць, де велися бойові дії. Діти прибігали до нас після
концерту, були дуже відкриті. У Волновасі відчувався більш національний дух, та настрій був не настільки
піднесений, — згадує солістка гурту
Ірина Бенько. — Також нас возили
у навколишні селища. У мене було
враження, що я, сівши у машину

часу, потрапила до Радянського Союзу. Так будинок культури, куди нас
привезли, вражав своєю помпезністю, видно, що його побудовано ще
за сталінських часів. Величезні зали
й кіоск… „Союзпечать“ — я аж не
повірила своїм очам. Вразив мене
й напис на п'ятиповерхівці — „Молодёжь — надежда комбината“.
Зали з розмахом — на 500 осіб, із
шикарними кріслами й завісами,
роялем.
Потрібно туди їхати, інакше стіна, яку хочуть побудувати між нами,
матиме більше підґрунтя для появи.
Живі ж контакти ламатимуть неправдиві стереотипи, неправдиві
факти про тих, хто там, на сході, і

про нас тут. Крім того, діти, як губки, вбирають світосприйняття дорослих. Важливо їм показувати не
ворожнечу, а єднання між людьми.

Що можеш ти?
„Що ми могли дати людям, крім
музики? Хіба моральну підтримку“,
— кажуть музиканти. Тому всюди
після концертів було багато спілкування. Фотографувалися, пили
чай, їли солодощі. Молодь просила
приїжджати ще, знайти приміщення для виступів.
Концерти в Авдіївці, Вугледарі,
Волновасі, спілкування з місцевими жителями зворушили музикантів настільки, що після повернення
додому вони вирішили поїхати на
Схід знову. Та вже не тільки з музичними подарунками. Ідея взаємодопомоги й турботи виросла до
цілого проекту, або, як кажуть його
організатори, серед яких також
ГО Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ), простір для творчих
ініціатив Soul’s Voice, — благодійного марафону. Взяти участь
у ньому може кожен небайдужий: прийти і купити картину
на виставці, яку від 17-го до
19-го грудня в готелі "Дністер"
організовує Soul’s Voice, занести нові книжечки, розмальовки
чи іграшки в редакцію нашого
тижневика (головний корпус
Політехніки, другий поверх,
кімн. 229). Долучитися до доброї справи можуть і діти — 22
грудня у студії Mantra house
(вул. Дудаєва, 14) відбудеться
майстер-клас із виготовлення
цукерок для дітей зі Сходу.
І особлива подія — концерт
у Picasso, де SECRET FOREST і
Modiwo (єдиний румунський гурт,
який грає у стилі world music) репрезентуватимуть нові яскраві
програми, музичні інтерактиви та
відео, зняте у Донецькій області.
Вхід на концерт у фан-зону буде
вільний, а для сидіння за столиками можна буде придбати спецзапрошення. У клубі поставлять
скриньки для благодійних внесків.
Через день після концерту у Львові
SECRET FOREST виступить у Києві,
а 27 і 28 грудня — в Авдіївці й Вугледарі.
Наталя ЯЦЕНКО
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МИСТЕЦТВО ЯК ПАНАЦЕЯ
1938 року британський художник Адріан Хілл лікувався
у протитуберкульозному санаторії. Митець не припиняв
творити навіть у лікарняних стінах. Невдовзі, на свій подив,
лікарі виявили, що процес одужання Хілла та тих, кого він
заохочував до малювання відбувається значно скоріше,
порівняно з іншими пацієнтами. Враховуючи ці результати,
терапію малюнком запровадили у військовому госпіталі, а її
першовідкривача запросили у ролі наставника. З’ясувалося,
що мистецтво не лише пришвидшує одужання, а й значно
полегшує перебіг та покращує прогнози інших захворювань.

Як і чому це
працює?
Родоначальник аналітичної психології Карл
Юнг був переконаний,
що образи, які виникають
у людських головах, є
„дверима“ до їхнього позасвідомого, а сукупність
цих образів і символів —
каналом передавання інформації від підсвідомості до свідомості.
За словами лікаря-психотерапевта
Наталії Гармаш, заняття
арт-терапією створює
безпечний простір для
самовираження. На відміну від мистецтва, тут
важливий процес, а не
результат.
— Ми заохочуємо людей вільно виявляти себе.
Цікаво, що арт-терапія не
завжди приносить задоволення, оскільки у її процесі відбувається усвідомлення зазвичай неприємних, але важливих,
моментів, що свідчить
про її ефективність. Чому
так відбувається? Терапія
мистецтвом слугує невербальним вираженням
емоцій, зокрема соціально неприйнятних — гніву,
агресії, образи, почуття
сорому. Ми не лише дозволяємо, а й заохочуємо
їх вивільняти. Арт-терапія обходить психологічні
опори й захисти, найкраще допомагає віднайти
причини психологічних

проблем — розповідає
моя співрозмовниця.
Арт-терапія — ефективний спосіб діагностики психічного стану. Уже
з першого сеансу з її допомогою можна виявити
емоційний стан людини,
її страхи, травми дитинства, конфлікти, рівень
соціальної адаптованості,
актуальні потреби, вікові
кризи тощо. Терапевтичне мистецтво розкриває
причини депресій, залежностей, тривожного
стану особи тощо. Окрім
цього, це спосіб корекції
неконструктивних моделей поведінки, стосунків
з іншими та уявлення про
себе й оточення тощо.
— Пацієнт не лише
малює, він розповідає
про зображене, а психотерапевт, за допомогою
спеціальних питань, наводить його на думку, що
все не так однозначно та
пропонує поглянути на
проблему з іншого боку,
— пояснює лікар.

Якщо ви
— людина
„нетворча“

Це не біда, запевняє
арт-терапевтка:
— 80% моїх пацієнтів
розпочинають зі слів „я
не вмію малювати“. Тоді
пояснюю, що ми не на іспиті: малювати можна що
завгодно і не обов’язково
результат має подобати-

ся. Загалом арт-терапія
має багато видів: ізо(малювання), пісочна,
глино-, фото-, казко-, кінотерапія тощо. Остання,
до слова, набирає популярності. Нині є багато
клубів кіноаналізу: група
переглядає тематичний
фільм, потім відбувається його обговорення. Такі
зустрічі є цікаві, пізнавальні й допоміжні. Люди
дізнаються багато нового
про себе й інших.

Арт-терапія
й війна
За словами спеціалістки, з війни повертаються іншими людьми,
тому у демобілізованих
виникає потреба зрозуміти, яке місце вони тепер займають у суспільстві і як у ньому жити
далі. Варто зазначити,
що повернення до попереднього життя (реабілітація) у цьому разі
неможливе, бо людина
змінилася і тепер змушена адаптуватися заново
(абілітуватися).
— Для цього важливо
з’ясувати, який вигляд
власного „Я“ сформувався у демобілізованого, як
тепер він поводиться у
стосунках з іншими. Але
з цим виникає проблема,
оскільки колишні вояки
часто не можуть пояснити, чого хочуть, бо самі
не знають. У таких ви-

падках на допомогу приходять арт-терапевтичні
техніки. Найчастіше на
малюнках видно, що ці
люди потребують структурованості і порядку,
не можуть адаптуватися
через те, що не розуміють правил, яким потрібно підпорядковуватися.
Аналізуючи зображене,
ми разом визначаємо
актуальні потреби, долаючи у такий спосіб
проблему. Дуже багато звернень стосуються
тривалих нічних жахів,
порушень сну, які можна
усунути за допомогою
однієї-двох сесії за певною арт-терапевтичною
технікою, — каже Наталія
Гармаш.
Окрім того, ефект
психотерапії більше залежить не від обраного
методу, а від особистості
психолога чи психотерапевта і спільної роботи з
клієнтом.

Інтерпретувати
не обов’язково
Інколи сам процес
малювання може бути
значно важливіший. Навіть просто заняття творчістю зцілює, розслаблює
м’язи, знімає напругу,
тривогу, піднімає настрій
— це своєрідна медитація. Можливо, ефект дещо
інший, але він точно є.
Анастасія МОЗГОВА
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ЯКЩО ДИТИНІ ЗАГРОЖУЄ СМЕРТЬ
З нагоди Всесвітнього дня дитини (20 листопада)
львів’ян навчали надавати домедичну допомогу дітям.
За словами тренерки „Червоного Хреста“ Ірини, задуха малюка —
найскладніша і найбільш ймовірна
ситуація, з якою можна зіштовхнутися у повсякденні.
— Якщо ви бачите, що дитина задихається, червоніє, синіє,
перш за все треба опанувати себе
та усвідомити: ніхто її не врятує,
крім вас, — наголошує інструкторка Уляна.

Малюк вдавився
і задихається
Якщо це трапилося з дитиною,
віком до 1 року. Обережно візьміть
немовля. Виставте вперед одну
ногу у ледь зігнутому положенні. Покладіть дитину на живіт на
своє стегно, голівка має „дивитися“ вниз. Долонею однієї руки
підтримуйте шию, а пальцями
злегка стисніть щоки — так ротик
немовляти буде відкритий, аби чужорідне тіло, що стало причиною
задухи, могло випасти. Здійсніть
5 хвилеподібних ударів-поштовхів
у напрямку голови між лопатками
(що меншою є дитина, то слабший
удар). Якщо предмет не вийшов,
переверніть дитину на спину (продовжуючи утримувати її на стегні),
долонею підтримуйте шию і голову,
а пальцями стисніть щоки. Двома
пальцями (вказівний і середній) іншої руки здійсніть 5 ритмічних на-

тисків на груднину (кістку, що розділяє правий і лівий відділ грудної
клітки), при цьому подушечки пальців повинні лежати на кістці перпендикулярно до її розташування.
Перевірте вказівним пальцем рот
дитини зсередини на наявність чужорідного тіла. Результату немає
— повторюйте комплекс.
Якщо подавилася дитина, якій
більше одного року. Станьте на
коліна. Охопіть ногами ноги малюка — це знерухомить його і допоможе здійснити все необхідне для
його порятунку. У такому положенні здійсніть аналогічні маніпуляції,
однак надавлювання робіть кулаком і в області „сонячного сплетіння“ (у ямці під грудниною).
Якщо дитина достатньо доросла, щоб розуміти команди, нагніть
її та просіть кашляти. Не допомагає — виконуйте згадані рятувальні
прийоми.
Дітей віком від 10 років треба
рятувати як дорослих: якщо викашляти предмет не вдається — застосовують прийом Геймліха.
Пам’ятайте: якщо усунути причину задихання самостійно не
вдається — негайно викликайте
швидку.
Це важливо: якщо ви побачили, як малюк запхав щось до рота,
у жодному випадку не скрикуйте,
бо з переляку дитя може справді
вдавитися. Спокійно підійдіть, відкрийте дитині рота або попросіть,
щоб вона це зробила сама, і вийміть предмет.

роблять на столі, усім іншим — на
підлозі.
Обережно призакиньте голову
немовляти, аби не травмувати шию,
затисніть йому ніс, обхопіть ротом
його вуста і здійснюйте 5 сильних
ритмічних видихів. Далі подушечками двох пальців (вказівного і
середнього) зробіть 30 ритмічних
натискань на груднину, підтримуючи другою рукою спину дитини.
Опісля — 2 видихи у дихальні шляхи
малюка і знову 30 натискань. Продовжуйте до приїзду швидкої.
Дітям від 1 року, СЛР розпочинають із 30 натискань, які чергують із
2 вдихами. При цьому голову „пацієнта“ слід максимально закинути назад, інакше повітря потрапить
у стравохід, роздує шлунок і його
вміст почне рухатися догори, тоді
потрібно вибрати все з рота, обгорнувши руку тканиною чи бинтом, і
продовжувати реанімацію. Надавлювати потрібно двома руками,
складеними у напівзамок, посередині відстані від краю груднини
до ямки на шиї. Якщо чути хрускіт
ребер — надавлювання занадто
сильні або руки поставлені неправильно.

Малюк без
свідомості з інших
причин
Натисніть йому на кінцівки,
якщо не приходить до тями — перевірте дихання. Для цього закиньте його голову назад і прикладіть
вухо до носа або рота, рахуйте від
101 до 110. Якщо дихає — поверніть
на бік і викличте швидку. Нікуди не
переносьте і не тягніть потерпілого.
Якщо дихання немає — викличте
швидку і приступайте до СЛР.

Дитина не дихає
і втратила свідомість Навіщо потрібна СРЛ
Якщо людина не дихає, через
хвилину настає втрата свідомості. У перші п’ять хвилин без свідомості 50–70% клітин головного
мозку опиняються на межі відмирання. Від 5 до 10 хвилин — відбуваються незворотні процеси у
корі головного мозку.
Негайно викличте швидку допомогу і здійснюйте серцево-легеневу реанімацію (СЛР) до її приїзду. Дітям, віком до одного року її

Ми натискаємо на груднину,
щоб штучно скоротити серце між
грудниною і хребтом, і виштовхнути з нього кров, аби створити тиск
у судинах і відновити кровопостачання мозку. Серце, яке повністю
зупинилося, завести неможливо,
основне завдання СРЛ — підтримувати живлення мозку до приїзду
швидкої допомоги.
Анастасія МОЗГОВА
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ч. 36 [3036]
29 листопада — 5 грудня 2018

НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ-ЄДНАННЯ
ВИШІВ НА СПОРТИВНОМУ РІВНІ
16–18 листопада за ініціативи ректорів
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
(Київ) та Львівської політехніки було
організовано різдвяні спортивнопізнавальні університетські зустрічі.
У їхню програму входили змагання з волейболу, настільного тенісу
й бадмінтону, а також
екскурсії Львівською політехнікою і Львовом. У
складі київської делегації
був проректор з науково-педагогічної роботи,
завідувачі кафедр, директори інститутів. Багато хто з гостей відвідав
Львівську політехніку

вперше, дехто вперше
побував у Львові. Мета
заходу — познайомитися на рівні викладацько-професорського
складу.
Такі неофіційні зв’язки Львівська політехніка
планує налагоджувати й
з іншими університетами
України. Зустрічі відбуватимуться у вільний від
роботи час і їхня про-

••Інтелектуали вишів
Львівщини змагались за
першість у шахах. Шахові
двобої відбувались у двох
видах — бліц та швидкі
шахи. У змаганнях взяло участь 10 команд, загальна кількість учасників
— 140 осіб. Місця серед
ЗВО у грі з швидких шахів
розподілилися так: перше
місце — ЛНУ ім. І. Франка, друге місце — ЛДУФК,
третє — Львівська політехніка. Згідно з результатами, команда ЛНАМу
переходить до першої
підгрупи, а команда Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького — до
другої підгрупи. Результати командних протистоянь з шахів за правилами бліц виглядають
так: перше місце — ЛНУ
ім. І. Франка, друге місце
— Львівська політехніка,
третє — ЛДУФК. Команда
Львівського торговельно-економічного універ-

ситету переходить до першої підгрупи, а команда
Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького —
до другої підгрупи. У загальнокомандному заліку
команда ЛНУ ім. І. Франка
зайняла перше місце (576
очок), команда ЛДУФК
ім. І. Боберського — друге
(510 очок), команда Львівської політехніки — третє
(498 очок).
••19–22 листопада в Чернівцях відбулася всеукраїнська Універсіада з волейболу, у якій
студентки Львівської
політехніки гідно представили університет та
показали чудовий результат. У важкому протистоянні з Вінницькою
командою дівчата все ж
таки здобули перемогу з
рахунком 3:0 по партіях.
Найбільше очок для команди принесли студентки ІКНІ — Анастасія Худяк

грама міститиме щоразу
інші види спорту.
Раніше Львівська
політехніка провадила
просвітянські зустрічі з
вишами. Цього разу —
це новий крок для зближення. Його пізнавальна
складова, яка охоплює

(29 очок), Оксана Томків
(15 очок), Єлизавета Сидоренко (8 очок). Вперше
саме дівчата–політехніки
представляли не тільки
Львівську політехніку, а
і всю Львівську область,
оскільки торік виграли
Універсіаду Львівщини.
••ЛДУФК ім. І. Боберського прийняв фінальні змагання Відкритого
кубку з вільної боротьби серед студентів ВНЗ

обмін думками й досвідом, дає змогу для більшої кооперації між університетами не тільки на
рівні просвітницькому й
науковому, а й спортивному.
Наталя ЯЦЕНКО

ІІІ–IV рівня акредитації.
Упродовж жовтня-листопада студенти семи
вишів змагалися з вільної
та жіночої боротьби команда на команду (стінка на стінку), виборюючи
право змагатися за перехідний кубок. Чоловіки та жінки змагалися у
10 вагових категоріях. За
третє місце серед чоловіків зустрілися збірні
Львівської політехніки та
НАСВ ім. П. Сагайдачного — з рахунком 6:4 перемогу здобули політехніки. Право змагатися за
перехідний кубок серед
чоловіків вибороли команди ЛДУФК та Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького.
Власниками кубку стали
студенти ЛДУФК. Серед
жінок перемогу вибороли теж студентки ЛДУФК.
Підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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КРОСВОРД
Горизонтально:
3. Панська рожа. 6. Особа, якій доручено загальний
нагляд за якоюсь роботою; опікун. 7. Спортивна гра.
9. У давньогрецькій міфології богиня мудрості, опікунка наук і ремесел. 12. Металевий стрижень, загнутий
на одному кінці. 14. Перший цар ізраїльсько-юдейської
країни. 16. Міжнародний договір, який має велике політичне значення. 18. Бог кохання у римській міфології,
що відповідав грецькому Еросу. 19. Сторінка зі
своєю адресою в інтернеті. 20. Бог війни в дав- 20
ньогрецькій міфології. 22. Дикий африканський
кінь, що має смугасту шкіру. 23. Протидія чу- 31
жій волі, насильству. 26. Зменшене узагальнене зображення земної поверхні. 28. У римській 35
міфології засновник Риму і перший його цар.
31. Воскоподібна запашна речовина, що утво43
рюється у кишечнику кита. 32. Частина грошей як „прелюдія“ до зарплати. 33. Хвойний
ліс у Сибіру. 34. Зовнішній, передній бік будинку. 35. Великий круглий майданчик усередині цирку.
36. Столиця Греції. 37. Лінія перетину двох площин.
41. Постанова державної влади, що має найвищу юридичну силу. 43. Приставні сходи до літака. 45. Крупи
з проса. 46. Нічний хижий птах з великою головою
і великими очима. 47. Низький жіночий або дитячий
голос. 49. Вузька цілинна смуга, що розділяє поля і є
водночас стежкою. 50. Прозора поліетиленова папка
для зберігання паперів. 51. Один із головних богів у
давньоєгипетській міфології. 52. Органічна вибухова речовина; тротил. 54. Навальний наступ війська
на ворога. 56. Дика свиня; вепр. 57. Мідний духовий
музичний інструмент у формі видовженої труби без
вентилів. 58. Популяризування товарів, видовищ за
допомогою преси, телебачення, плакатів.
Вертикально:
1. У давньогрецькій міфології одна з річок, що омивала „підземне царство“, уособлення мороку й жаху.
2. Період збирання цукрової тростини на Кубі. 4. Територіальна одиниця, яку створюють на час виборів до
Верховної Ради. 5. Слово або вислів, що не повністю
розкриває думку, потребує здогадування. 7. Штат на
Півдні США. 8. Син Дедала, який злетів у повітря на
крилах з пір’я та воску. 10. Апарат з пристроєм для
друкування, який використовують для приймання та
передавання інформації засобами телефонного зв’язку. 11. Найвищий пік Піренеїв. 13. Доказ непричетності
особи до злочину, оскільки вона в момент скоєння
його перебувала в іншому місці. 14. Результат додавання кількох величин. 15. Народна назва деяких кущових порід верби. 16. Формування громадської думки за допомогою ЗМІ. 17. У первісних народів релігійна
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заборона певних дій. 20. Трав’яниста рослина; щириця. 21. Умовне, символічне зображення якогось поняття, ідеї. 24. Великий музичний клавішний інструмент з
вертикально натягнутими струнами всередині. 25. Рельєфне мурування або облицювання стін каменем з
грубо обтесаною лицьовою поверхнею. 26. Країна на
східному узбережжі Аравійського півострова. 27. Ім’я
тухольського боярина Вовка в повісті І. Франка „Захар Беркут“. 29. Великий гурт овець. 30. Ароматична
смола, яку використовують під час релігійних обрядів.
38. У давньогерманській міфології дух повітря, жваве
веселе створіння, доброзичливе до людей. 39. Коштовний камінь білого або сірого кольору. 40. Змагання
ковбоїв. 41. Дерев’яний попіл. 42. Одне із зодіакальних сузір’їв. 44. Тимчасова зупинка, перерва в мові, у
дії. 46. Невипалена цегла, виготовлена з глини, піску
та соломи. 48. Бойова гусенична броньована машина. 49. Нетривале поширення певних смаків в одязі.
52. Народна гра, учасники якої, узявшись за руки, ходять по колу, співаючи й танцюючи; хоровод. 53. Найбільша ріка Франції. 55. Шахрайський вчинок, ризикована справа. 56. Купа городини, відповідно укладена й
накрита соломою і землею для тривалого зберігання.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 34
Горизонтально: 7. Монета. 8. Наклад. 9. Гіт. 10. Гора.
11. Ефес. 13. Мінарет. 15. Акин. 16. Язон. 17. Орден.
19. Еркер. 21. Ікт. 23. Ватикан. 24. Планета. 25. Мат.
27. Аматі. 28. Оскар. 30. Шпон. 31. Одін. 32. Олігарх.
34. Ікар. 35. Міль. 36. Ефа. 37. Форинт. 38. Волинь.

Вертикально: 1. Толокно. 2. Сезам. 3. Паганіні.
4. Інтернет. 5. Октет. 6. Каменяр. 12. Шкаралупа.
14. Мораторій. 18. Діана. 20. Кулак. 22. КІА. 25. Міліметр. 26. Томагавк. 27. Анекдот. 29. Роулінґ. 32. Орлик. 33. Хміль.
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IN MEMORIAM

20 листопада 2018 року на 78-му році життя відійшла у вічність
засновниця і багаторічний директор Музею історії Львівської
політехніки, кандидат історичних наук, член Національної спілки
художників України

АННА ІВАНІВНА КОС
Анна Іванівна Кос народилася 7 грудня 1940 року
у м. Львові в родині службовця. Закінчила Львівську середню школу № 87.
Після невдалого вступу
на історичний факультет
Львівського університету
почала працювати на виробництві, щоби здобути
необхідний у той час трудовий стаж для вступу до
вищого навчального закладу.
1959 р. мрія Анни Кос
здійснилася — вона стала
студенткою Львівського
університету ім. І. Франка. Навчання успішно поєднувала з роботою. Працювала у Львівському обласному архіві: спочатку
архіваріусом, пізніше —
науковим співробітником. Тривалий час була
позаштатним лаборантом у відділі археології
Інституту суспільних наук
АН УРСР та навчалася в
аспірантурі. Згодом Анна
Кос обіймала посаду
старшого наукового співробітника у Львівському

історичному музеї, Картинній галереї. Брала
участь у формуванні експозиції Львівського Музею історії релігії.
Протягом 1976–1995 рр.
була старшим науковим
співробітником Львівського історико-архітектурного заповідника. 1977
року, працюючи у заповіднику, досліджувала
та відкривала фрагменти
східної частини міських
оборонних стін м. Львова
на вул. Підвальній. 1992 р.
захистила дисертацію на
здобуття ступеня кандидата історичних наук.
Досліджувала архітектуру
Львова (праці „Українська
дільниця середньовічного
Львова. До питання історії
будівництва та архітектури XV–XIX ст.“; „Художній
метал у забудові середньовічного Львова XVI–
XVIII ст.“; „Художнє каменярство у Львові. Кінець
ХVІ — ІІ пол. ХVІІІ ст.“).
У Львівській політехніці працювала від 1995
року. Спочатку обіймала

посаду старшого викладача, читала курс культурології. У 2000–2002 рр.
за дорученням світлої
пам’яті ректора Юрія Кириловича Рудавського
сформувала експозицію
Музею історії Львівської
політехніки на основі архівних матеріалів, котрі
відшукала особисто.
Анна Кос — автор
низки наукових і популярних видань, зокрема біографічних нарисів
про славетних українців:
Віталія Юрченка (Юрія
Карася-Галинського) —
соловецького втікача;
Олену Степанів — хорунжу Українських січових стрільців, науковця
і відомого педагога; Ігоря Лоського — учасника
битви під Крутами, автора спогадів про Крути, похованого у Львові.
З її ініціативи вперше в
Україні перевидано книгу спогадів Кузьми Каздоби „Заметений шлях“
(про трагічну долю українського селянства в часи

ЗАМІСТЬ КВІТІВ НА МОГИЛУ
Ще одна болюча втрата в колективі Львівської політехніки, наукових колах Львова й України — пішла з життя науковиця, член ради
„Просвіти“, автор і друг редакції
„Аудиторії“ Анна Кос.
Скромна і негаласлива, вона
вперто орала свою ниву, досліджуючи вирвані і замовчувані сторінки
української історії, брала участь у
пошуках і формуванні експозицій
львівських музеїв. А її вклад у виховання студентів (не за підручниками, а за історичними фактами читала курс культурології), формування
Музею історії Львівської політехніки
і створення нової експозиції гідний

подиву й пошани. Вивчаючи архівні документи, Анна Кос відшукала
безцінні матеріали про заснування
Львівської політехніки і її функціювання за різних режимів, про видатних науковців і студентів, повернула
в історію України і Політехніки забуті чи табуйовані імена, зокрема
крутянця Ігоря Лоського, хорунжої
УСС Олени Степанів, незламної націоналістки Катрусі Зарицької, репресованого керівника студентської
капели бандуристів Олега Гасюка,
інших політехніків, які в різні часи
боролися з польським, німецьким,
радянським режимами, французької
піаністки і радянської каторжанки

розкуркулення). Анна Кос
була автором нарисів-путівників, зокрема „Вулиця
Руська у Львові“, „Площа
Ринок у Львові“, „Музей
історії Львівської політехніки“. Була співавтором
книги „Спадщина великого будівничого. Професор Львівської політехніки
Іван Левинський“.
Світла і вічна пам’ять
видатній, працьовитій,
скромній патріотці! Вона
відкрила для багатьох
історичні постаті наших
великих людей, забуті
трагічні сторінки минулого, збагатила історію Політехніки, Львова й України.
Висловлюємо щирі
співчуття родині та друзям.
Адміністрація,
профспілковий комітет
Національного
університету
„Львівська політехніка“

Віри Лотар-Шевченко, твори-спогади „розкуркуленого“ Кузьми Каздоби, утікача із Соловецького табору
Віталія Юрченка (Ю. Карася-Галинського) та багатьох інших.
Ганна Іванівна не любила публічних заходів, помпезних промов, не
чекала нагород і подяки. Не всі,
на жаль, розуміли її одержимості і
принциповості, та, незважаючи на
не завжди сприятливі обставини, а
радше наперекір їм — вона просто
чесно робила справу свого життя.
У неї було ще багато задумів і планів, які обірвалися на світанку 20
листопада.
Вічна і світла пам’ять дорогій і
шановній колезі!
Рада Товариства „Просвіта“,
редакція тижневика
„Аудиторія“
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

ВІТАЄМО!

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ щиро вітає з
днем народження проректора з навчально-виробничої роботи

Володимира Ярославовича
КРАЙОВСЬКОГО.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До ста Вам зичимо прожить.
Хай будуть поряд віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
залікову книжку № 15100333 на ім’я:
Кілафли Анастасія Олександрівна;
залікову книжку та студентський квиток № 11903263 на ім’я: Ярмух Андрій
Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Патер
Соломія Орестівна;
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Товариство „Просвіта“
Львівської політехніки та
освітній студентський тижневик „Аудиторія“ вітають директорку Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків із діаспорою

Ірину Михайлівну
КЛЮЧКОВСЬКУ
із отриманням найвищої нагороди від Світового Конгресу Українців — медалі Святого
Володимира.
Цю медаль відома науковиця і громадська діячка отримала „за особливий внесок у
піднесення іміджу Світового Конгресу Українців, розбудову українського громадського
життя в діаспорі та підтримку України“.
Бажаємо Вам, Ірино Михайлівно, дальших
успіхів на ниві популяризації діяльності світового українства, розбудови тісної співпраці і добрих друзів на цьому шляху.

студентський квиток на ім’я: Гевак
Ольга Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Якимів
Роман Романович;
студентський квиток № 11493206 на
ім’я: Білогрива Аліна Миколаївна;
студентський квиток № 10998804 на
ім’я: Швачко Дарина Юріївна;
студентський квиток на ім’я: Гулда
Юлія Василівна;
студентський квиток № 11365659 на
ім’я: Тріфонова Юліана-Марія Ігорівна;

залікову книжку на ім’я: Герасименко
Вадим Васильович;
студентський квиток № 10965203 на
ім’я: Рошко Михайло Васильович.
Вважати недійсним студентський
квиток, який видав Львівський національний університет ім. І. Франка на
ім’я: Горошинський Богдан Ігорович.
Вважати недійсним диплом спеціаліста № 008918 з додатком, який видав Державний університет „Львівська політехніка“ на ім’я: Микита
Наталія Іванівна.

Колектив Інституту адміністрування та післядипломної освіти
Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття заступнику директора інституту Олександру Петровичу Білоусу з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
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