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Юрій Костів здобув премію 
      Верховної Ради України



ВАША ДУМКА

САМОСТІЙНІСТЬ — ЦЕ?

Анастасія Нефьодова, студентка першого курсу Інституту комп’терних 
наук та інформаційних технологій:

„Заробляти гроші — недостатньо“
Самостійна людина — та, яка може подбати про себе. Хтось влаштовується на 
роботу раніше, щоб допомогти сім’ї, хтось хоче стати фінансово незалежним 

від батьків уже в 15. Але важливо не плутати самостійність і незалежність: перше 
полягає не лише в можливості купити щось за свої кошти, а й в умінні розумно 

їх витрачати. Головне — спроможність зріло мислити й аналізувати наслідки своїх 
учинків. Самостійності варто вчитися з дитинства, починаючи з дрібниць побутового 

життя. Повністю самостійною людина стане, коли відчує готовність. Це залежить від багатьох чинників: 
виховання, оточення тощо.
Я звертаюсь до батьків за фінансовою допомогою, тому не можу стверджувати, що є незалежною. Попри 
це, вважаю себе самостійною: без проблем можу подбати про себе, впоратися з навчанням, не забуваючи 
про домашні обов’язки.

Роман Шуляр, доцент кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва Інституту економіки і менеджменту:

„Це вміння визнавати і виправляти 
помилки“

Самостійність — це вміння приймати правильні рішення — стосовно сім’ї, до-
звілля, роботи тощо. Однак не слід плутати самостійність та егоїзм. Самостійність 

— вміння вибирати найкраще з альтернатив, а для цього важливо уміти слухати 
й аналізувати думки та ідеї людей, котрі поруч. У житті є обставини, які не роблять 

наш вибір легким, логічним і прозорим, і, на жаль, багато людей ховаються від самостійності за цими 
обставинами.
Самостійне життя — міф. Ми — соціальні створіння. Воно може початися у певному віці, бо цього очікує 
суспільство, родина. Однак істинну потребу бути самостійним визначає життя. Щодо дитячої самостійності, 
багато залежить від батьків, школи, оточення. Остаточно вона утверджується, коли розумієш значення 
трьох слів: „хочу“, „треба“, „можу“. Окрім цього, самостійність проявляється у вмінні визнавати помилки 
і мати силу їх виправити. 

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Любов Янків-Вітковська, доцентка кафедри вищої геодезії та 
астрономії Інституту геодезії:

„До самостійності привчає праця“
Самостійна людина — та, яка заробляє собі на життя і може приймати рішення, 
за які відповідає. Вже після 15 років можна підпрацьовувати на канікулах — це 
гартує характер, привчає до роботи і вчить цінувати зароблену копійку! Я працю-
вала на канікулах ще після 8 класу — у городній бригаді місцевого радгоспу, після 
9-го — малярем у будівельній бригаді, у 10-му — репетитором з фізики і математики 
для молодших школярів-сусідів. Студенткою після другого курсу працювала на півставки в Астрономічній 
обсерваторії, розв’язувала контрольні роботи чи допомагала з курсовими „непутящим“ студентам. З ці-
кавості, але за гроші, пішли з подругою працювати санітарками у лікарню швидкої допомоги у нічні зміни. 
Навчанню це не заважало, навпаки — вчилася на підвищену стипендію. Зароблені гроші витрачала на 
подорожі, стильний одяг, книги, театри. Я глибоко переконана: праця привчає людину до самостійності і 
відповідальності, а зароблені самостійно гроші додають впевненості в житті та роблять його комфортним.
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NOTA BENE!

УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ ВРУЧИЛИ ПОДЯКИ РЕКТОРОВІ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

25 січня відбулася 
зустріч волонте-
рів ГО „Львівська 
обласна спілка со-
ціального захисту 
бійців АТО та сі-
мей загиблих“ й 
ГО „Розвиток гро-
мади“ із ректором 
Національного уні-
верситету „Львів-
ська політехніка“ 
професором Юрієм 
Бобалом.

Воїни вручили рек-
торові подяки за актив-
ну громадську позицію, 
патріотизм, сміливість, 
підтримку тих, хто захи-
щає правду та проявляє 

справжній героїзм у дні 
боротьби за волю та єд-
ність України, а також за 
участь і допомогу у соці-
альних проектах ГО „Роз-
виток громади“.

У листі-подяці зокре-
ма йдеться: „Ваша під-
тримка та допомога, яку 
Ви систематично надаєте 
захисникам і їхнім сім’ям, 
родинам загиблих в ро-

сійсько-українській війні, 
має величезне значення 
для піднесення мораль-
ного духу воїнів і їх рід-
них“.

Н. П.

Закінчення на 12 с. m

ПЛЕКАЙМО ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЯ ДОБРИМИ 
СПРАВАМИ 

— такими словами можна охарактеризувати діяльність 
Благодійного фонду ім. Тараса Карпи. Кажуть, людина 
живе доти, доки про неї пам’ятають. І важливо, щоб 
це був спомин не раз на рік для годиться, а спомин-
справа, що здатна помножувати те добре, чим жила 
людина, за що вболівала.

Тарас Карпа — капітан 3-го 
окремого полку спеціального 
призначення імені князя Святос-
лава Хороброго Збройних Сил 
України, загинув 30 липня 2014 
року під час ворожого нападу 
біля міста Сніжного на Донеч-
чині. Нині на його честь назва-
но вулиці у Кропивницькому, де 
жив, та в Раві-Руській, де минали 
дитинство та юність. На будівлі 
школи № 1, де навчався Тарас 
Карпа, встановили на його честь 

пам’ятну таблицю. А 11 лютого 
відбудеться відкриття та пред-
ставлення Благодійного фонду 
імені Тараса Карпи. Здійснив 
мрію сестри Тараса Богданни 
Карпи (випускниця Львівської 
політехніки), Олександр Гальчин-
ський — військовий психотера-
певт, який народився у Львові, 
зараз живе в Ізраїлі.

— Знайомство з Олександром 
було несподіваним називаю це 
„випадковості — не випадко-

ві“. Я натрапила на оголошення 
у фейсбуці, де шукали людину, 
яка б набрала текст посібника 
з психотерапії українською мо-
вою. Мене зацікавила книга, а 
згодом, коли Олександр приїхав 
до Львова, зрозуміла, що й він — 
неординарний доброчинець. Уже 
після другої зустрічі він поціка-
вився, яка в мене мрія. Я розпо-
віла про свого брата Тараса, який  
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СТУДІЇ

ПЕРШИЙ РІК МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ  
IMAGE — ВДАЛИЙ

У Львівській політехніці діє міжнародний проект 
IMAGE Європейської програми „Горизонт-2020“, 
головним координатором якого є професор кафедри 
телекомунікацій, керівник Науково-навчального центру 
інноваційних технологій та наноінженерії Анатолій 
Андрущак. Із цієї нагоди до Львова з’їхалися учасники 
створеного консорціуму цього проекту з дев’яти різних 
організацій України, Польщі, Німеччини та Франції, 
щоб проаналізували перший рік роботи.

Проект розрахований на чо-
тири роки. У ньому беруть участь 
фахівці з оптики, кристалофізики, 
матеріалознавства, ІТ-спрямуван-
ня та наноінженерії. Вони вивчають 
кристалічні матеріали, досліджують 

просторову анізотропію їхніх інду-
кованих оптичних ефектів з метою 
більш ефективного використання 
досліджених матеріалів як робочих 
елементів пристроїв мікро- та на-
ноелектроніки, а також створюють 

і досліджують новий клас криста-
лічних нанокомпозитів із заданою 
анізотропією.

Відповідно до ґрантової угоди 
проекту IMAGE та умов участі у 
Програмі „Горизонт-2020“, учас-
ники проекту повинні щороку зби-
ратися й аналізувати проведену 
роботу, окреслювати найближчі 
плани на наступний рік. У дводен-
ному заході взяли участь всі ко-
ординатори проекту та їхні пред-
ставники — науковці Львівської 
політехніки, НВО „Електрон-Карат“ 
та ПП „Софтпартнер“ з України, 
Політехніки Варшавської, Політех-
ніки Ченстоховської та приватної 

ЩО ЗАПЛАНОВАНО В УНІВЕРСИТЕТІ ЦЬОГОРІЧ?

На першому цьогорічному засіданні Вчена рада 
університету проаналізувала виконання завдань 
попереднього року й окреслила нові на рік прийдешній, 
обговорила питання розвитку інклюзивних освітніх 
послуг, проголосувала за включення науковців до 
колективу авторів Тернопільського університету на 
здобуття Державної премії в галузі освіти, обрала 
нових доцентів і професорів, вручила дипломи докторів 
і кандидатів наук, а також атестати професорів і 
доцентів.

Після затвердження Закону 
України „Про вищу освіту“ і стан-
дартів та рекомендацій щодо за-
безпечення якості в європейсько-
му просторі вищої освіти система 
розвитку університетської освіти 
отримала поштовх до дальшого 
розвитку. Про це йшлося у доповіді 
проректора Олега Давидчака. До-
повідач проаналізував основні на-
працювання розвитку якості освіти, 
починаючи з червня 2016 року — 
затверджені принципи та проце-
дури, напрацювання електронно-
го документообігу, положення про 
запобігання та виявлення плагіату, 
аналіз чинних стандартів освітньої 
діяльності, про впровадження та 

сертифікування системи управ-
ління якості Львівської політехніки, 
відповідно до вимог ДСТУ.

Проректор акцентував на тому, 
що всі цілі та завдання на 2018 
рік вдалося втілити й окреслив 18 
пунктів цілей та завдань на 2019 
рік. Їхній спектр доволі широкий — 
від формування освітніх програм, 
повторного ліцензування підготов-
ки іноземних студентів, оцінюван-
ня студентами якості викладання, 
поліпшення матеріально-технічної 
бази та інформаційного забезпе-
чення освітнього простору, розши-
рення співпраці з підприємствами і 
до підвищення цитування наукових 
публікацій, кількості статей у нау-

кометричних базах Scopus і Web of 
Science, підвищення комерційної 
привабливості науково-дослідних 
робіт і науково-технічних розро-
бок, результативності студент-
ської наукової роботи, міжнародної 
співпраці. 

Що стосується питання розвит-
ку інклюзивних послуг, то у Між-
народному центрі професійного 
партнерства „Інтеграція“ заснують 
декілька служб для різних катего-
рій людей. Також ідеться про фор-
мування безбар’єрного архітектур-
ного простору та пристосування 
університетського сайту до потреб 
осіб із порушенням зору. Про це 
розповіли проректор Роман Корж 
та директорка центру „Інтеграція“ 
Ніна Гайдук.

Серед інших важливих питань 
Вченої ради — включення наукових 
працівників В. Пасічника, Н. Куна-
нець, О. Вереса й А. Катренка до 
складу авторського колективу ци-
клу наукових, науково-педагогіч-
них праць. Його Тернопільський 
національний технічний універси-
тет ім. І. Пулюя планує висунути на 
здобуття Державної премії України 
у галузі освіти. 

Ірина МАРТИН

Закінчення на 6 с. m
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СТУДІЇ

ВСТИГАТИ МОЖНА БАГАТО І ПЕРЕМАГАТИ — 
ЦІЛКОМ РЕАЛЬНО

Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ІКТА Юрій 
Костів — серед 20-ти найталановитіших молодих учених за 
2018 рік, яких Верховна Рада України підтримала премією. 
Це стало приводом до зустрічі з паном Юрієм, який, до того 
ж, очолює студентський відділ університету і більшість часу 
буває саме там.

За 11 років — близько 
сотні наукових праць, ча-
стину з яких опубліковано 
у виданнях наукометрич-
ної бази Scopus. Юрій Ко-
стів наукою зацікавився 
після захисту диплома. У 
студентські роки не лише 
відмінно вчився (за це на 
третьому курсі отримав 
стипендію Облдержадмі-
ністрації), а й провадив 
активну громадську ді-
яльність, зокрема входив 
до колегії та профкому 
студентів університету, з 
першого курсу був актив-
ним учасником команди 
КВН в ІКТА, виступав на 
фестивалях „Весна Полі-
техніки“ й „Осінь Політех-
ніки“. На третьому курсі 
був заступником голови 
колегії та профбюро ІКТА, 
а на четвертому — голо-
вою. Вважає, що різнома-
нітна насичена діяльність 
допомагала йому швид-
ше „перемикатися“ на 
навчання й виконувати 
роботу оперативно. Втім, 
видно, що активність, рух, 
зорганізованість прита-
манні Юрію Костіву. Все 
виконує доволі швидко. 
Під час нашої зустрічі і на 
телефонні дзвінки відпо-
відає, не забуваючи про 
суть розмови, і до ректора 
вибігає на 5 хвилин. 

— Звісно, коли був сту-
дентом, я про ніяку науку 
не думав. Вчився на ка-
федрі захисту інформації, 
уявляв, що по завершенні 
працюватиму в ІТ-галузі, 
у підрозділах інформацій-
ної безпеки підприємств, 
адже там потрібні фахівці. 

Але під час підготовки ба-
калаврської мій науковий 
керівник, а тепер завіду-
вач кафедри Володимир 
Максимович зацікавив 
мене наукою. Я написав 
перші тези, почав висту-
пати на конференціях. 
Словом, мене затягнуло, 
— згадує співрозмовник. 

Позаяк Юрій Костів 
уже по-справжньому за-
глибився в науку, то не 
сумнівався, що вступа-
тиме до аспірантури. І 
надалі залишався актив-
ним громадським діячем, 
очолив колегію і профбю-
ро студентів та аспірантів 
усього університету, а з 
2010 року очолює секцію 
Ради молодих вчених сво-
го інституту.

Після завершення ас-
пірантури і захисту кан-
дидатської працював 
керівником виробничої 
практики у відділі працев-
лаштування та зв’язків із 
виробництвом. А навесні 
2015 року очолив студент-
ський відділ. Ця робота 
полягає в обліку контин-
генту студентів, веденні 
їхніх особових справ, за-
мовленні документів про 
вищу освіту (дипломів, до-
датків), довідок, студент-
ських квитків, щорічному 
ґрунтовному звітуванні у 
МОН. Пан Юрій згадує, що 
коли починав працювати, 
то Міністерство впровади-
ло замовлення дипломів і 
додатків через нову Єди-
ну державну електронну 
базу з питань освіти, яка 
в робочий час „зависала“ 
через завантаженість, а 

починала працювати піс-
ля 8-ї години вечора. Та 
й багато нового довелося 
напрацьовувати.

— Ми повинні були 
вчасно підготувати при-
близно 5 тисяч дипломів 
випускникам червня, які у 
липні-серпні мали вступа-
ти далі, тому доводилося 
працювати до 3–4-ї ночі, 
а о 7-й ранку — знову на 
роботі. Та й у вихідні ви-
ходили. Згодом роботу 
налагодили, багато що по-
змінювали. Тепер працюю 
до дев’ятої вечора, — по-
яснює Юрій Михайлович.

Як усе встигаєте: і 
студентським відді-

лом керувати, і викла-
дати, і науковцем бути?

— Знаєте, коли ректор 
приймав мене на роботу 
у студентський відділ, то 
сказав: „Головне — все 
робити вчасно“. Цього і 
дотримуюся. У проміжках 
між роботою пишу статті. 
На конкурс премії від Вер-
ховної Ради готував доку-
менти рік тому, коли у сту-
дентів було дистанційне 
навчання, а у нас — трохи 
менше роботи. Відібрав 
59 публікацій. Маю дві 
пари лекцій на тиждень, 
працюю зі студентами, 
дипломниками. Пропоную 
їм розвивати теми, подібні 
до своєї, але в які не за-
глиблююся. Донедавна 
ще керував практикою на 
кафедрі, але відмовився, 
бо часу таки бракує. А 
натхнення і підтримку от-
римую від дружини і двох 
маленьких синів. Дружина 

працює в суміжній науко-
вій сфері, тому прекрас-
но розуміє всі складнощі 
моєї роботи.

За десять років Юрій 
Костів отримав декілька 
державних нагород — від 
Прем’єр-міністра, Кабмі-
ну (стипендію для моло-
дих учених), подяку від Мі-
ністра освіти і науки, був 
найкращим молодим на-
уковцем в ІКТА 2014 року. 
Як науковець співпрацює 
з професоркою Галиною 
Клим — разом виконують 
дослідження, на які отри-
мали грант Президента 
України, а також держбю-
джетні науково-дослідні 
роботи МОН для молодих 
учених, мають спільні пу-
блікації.

Роботу відділу Юрій 
Костів планує вдоскона-
лювати, робити цей під-
розділ доступнішим для 
студентів. Нещодавно під 
час сертифікаційного ау-
диту системи управління 
якістю університету го-
лова комісії дав студент-
ському відділу разом із 
відділом докторантури 
й аспірантури найвищу 
оцінку у втіленні системи 
керування якістю. 

— Те, що я отримав 
премію Верховної Ради, 
— утвердження в тому, що 
перемагати реально, тому 
треба рухатися далі, пода-
ватися на інші конкурси, 
— робить висновок Юрій 
Костів.

Ірина МАРТИН
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ПЕРШИЙ РІК МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ  
IMAGE — ВДАЛИЙ

фірми Energia Oze із Польщі, до-
слідницьких установ із Німеччини 
(FORSCHUNGSZENTRUM JULICH 
GmbH та SMARTMEMBRANES GmbH) 
і Франції (UNIVERSITE D’ANGERS). 
Всього — понад 20 осіб.

Що стосується здійсненої роботи 
у Львівській політехніці, професор 
Андрущак наголосив, що впродовж 
першого року відбулося шість по-
їздок до приватних фірм Energia 
Oze (Польща) та SmartMembranes  
(Німеччина), адже, відповідно до 
правил цієї європейської програ-
ми, науковці Львівської політехні-
ки можуть їздити лише до неака-
демічних інституцій інших країн. 
Під час таких закордонних поїздок 
вдалося оцінити та вивчити сучас-
ний стан вимірювань різних пара-
метрів кристалічних матеріалів різ-
номанітними спектроскопічними та 
електронними методами. Науковці 
також вивчили експериментальну 
методику створення та виготовили 
нанопористі матриці з анодованого 
оксиду алюмінію, провели необхідні 
експериментальні випробовування 
на сучасних унікальних установках. 

Координатори решти восьми ор-
ганізацій консорціуму також висту-
пили та представили свої здобутки 

під час закордонних відряджень у 
рамках проекту IMAGE, оцінили їхню 
ефективність та окреслили плани на 
наступний рік.

У рамках проекту IMAGE у Львові 
відбулася початкова зустріч коорди-
наторів (Kick-off Meeting) та вдалося 
здійснити близько 40-ка взаємних 
міжнародних відряджень між бе-
нефеціарами консорціуму. Також 
учасники проекту взяли активну 
участь у трьох міжнародних кон-
ференціях та підготували понад 20 
науково-технічних публікацій. 

Головний координатор проекту 
Анатолій Андрущак анонсував, що 
25–29 серпня цього року у Чен-
стохові за тематикою проекту відбу-
деться міжнародна конференція та 
cередньострокова зустріч (Midterm 

Meeting). У цих заходах візьмуть 
участь не лише координатори, але й 
усі учасники проекту разом із пред-
ставниками з європейської комісії. 

— Цей перший рік був радше 
організаційний та погоджувальний. 
Ми сформували Виконавчу раду 
консорціуму, кожен координатор 
до проекту залучив працівників. 
Вдалося узгодити наші взаємні по-
зиції та оцінити можливості співпра-
ці, окреслити кілька теоретичних та 
практичних ідей для спільної взає-
мовигідної реалізації. Сподіваюся, 
що взаємна співпраця між бенефе-
ціарами у рамках проекту надалі 
буде більш ініціативною, творчою та 
плодовитою, — резюмує головний 
координатор Анатолій Андрущак.

Ірина МАРТИН 

ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА ПРОЕКТ ЖАНА МОНЕ?

Представник Національного „Еразмус+“ Петро Крайнік під час 
скайп-конференції розповів науковцям Львівської політехніки 
про особливості цієї програми. 

На зустріч прийшли на-
уковці кафедр, які подають 
заявки на одну з освітніх 
програм Євросоюзу — про-
граму ім. Жана Моне. Чим 
особливий цей проект? Він 
має три основні завдан-
ня: поширювати знання 
про євроінтеграцію та ін-
формувати суспільство, 
заохочуючи університети 
викладати дисципліни єв-
роінтеграції та проводити 

дослідження; активізову-
вати науковців до організу-
вання конференцій, диску-
сій, дебатів; підтримувати 
виші, що спеціалізуються 
на європейських студіях.

Пан Крайнік розповів 
про особливості цього 
проекту загалом, про те, 
як зареєструватися на 
програму, які документи 
необхідно підготувати. 
Як скористатися програ-

мою? Коли саме найопти-
мальніше податися на 
конкурс? Як шукати про-
екти, відповідно до своїх 
досліджень? Як заповни-
ти аплікаційну форму і 
подати її? Петро Крайнік 
розтлумачив присутнім 
усі ці правила. Докладні-
ше акцентував на окре-
мих аспектах декларації 
доброчесності, яку також 
заповнюють конкурсанти.

Науковці ставили спі-
керу різні запитання, що 
стосуються специфіки 
подання документів на 
проект. Пан Крайнік за-
певнив, що у будь-який 
час кандидати можуть 
зателефонувати чи напи-
сати до офісу й отримати 
відповіді на всі запитання 
щодо конкурсу. Як наго-
лосила очільниця Центру 
міжнародної освіти Львів-
ської політехніки Наталія 
Гоц, зацікавленим важли-
во знати всі тонкощі про-
екту, взяти участь у якому 
є чимало охочих. 

Ірина МАРТИН
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ПОЛІТЕХНІКА РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ  
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

У Львівській політехніці вже восьмий рік триває трансформація 
університетської інфраструктури у безбар’єрний навчальний 
простір та реалізовується інклюзивна освітня політика для 
задоволення широкого діапазону освітніх, інформаційних 
та соціальних потреб осіб із інвалідністю та хронічними 
захворюваннями. Нині цей напрям розвивається щораз 
активніше, розширюючи межі своєї діяльності. Про те, що вже 
зроблено та як інклюзія розвиватиметься надалі розповіли 
проректор Роман Корж та директор Міжнародного центру 
„Інтеграція“, консультант із питань соціальної роботи Ніна 
Гайдук.

Здобутки 
Політехніки у 
запровадженні 
інклюзії

— Інклюзивна освітня 
політика в нашому уні-
верситеті — цілеспрямо-
вана діяльність на міжна-
родному, національному, 
регіональному та локаль-
ному університетському 
рівнях, пов’язана з ухва-
ленням відповідальних 
рішень — законів, поста-
нов, наказів, процедур у 
галузі інклюзивної освіти. 
Розвиток системи інклю-
зивних освітніх послуг у 
нас здійснюють на основі 
регулярного оцінювання 
потреб, передусім осіб із 
інвалідністю, хронічними 
захворюваннями та ін-
шими особливими освіт-
німи потребами, зокрема 
й з потребами ветеранів 
війни, учасників бойових 
дій та членів їхніх родин, 
— наголосив проректор 
Роман Корж.

У цьому навчально-
му році у Політехніці на 
стаціонарній формі на-
вчаються 225 студентів з 
інвалідністю, 2 студенти 
— учасники АТО, 508 сту-
дентів — дітей учасників 
АТО, 8 студентів — дітей 
загиблих учасників АТО, 

153 студенти — внутріш-
ньо-переміщені особи. В 
університеті працюють 
227 працівників з інва-
лідністю, з них виклада-
чів — 69 осіб. 

Окрім цього, за про-
ектом „Україна-Нор-
вегія“ від 2014 року діє 
програма „Перепідго-
товка і соціальна адап-
тація військовослужбов-
ців та членів їхніх сімей 
в Україні“. За цей час пе-
репідготовку у Львівській 
політехніці пройшли 300 
військовослужбовців, зок- 
рема учасники бойових 
дій, звільнені в запас та 
члени їхніх родин.

Від 2011 року Ресурс- 
ний центр освітніх ін-
формаційних технологій 
для осіб із особливими 
потребами (в центрі за-
цікавлення якого незрячі 
діти і молодь) реалізує 
права на вищу освіту осіб 
із інвалідністю та хроніч-
ними захворюваннями, 
провадить просвітницьку 
діяльність та впроваджує 
інноваційні методики і 
послуги в царині інклю-
зивної освіти.

Понад три роки, від 
грудня 2015 року, оціню-
вання потреб та впро-
вадження інноваційних 
стратегій, технологій та 

досвіду в галузі соціаль-
ної інклюзії та інклюзив-
ної освіти, з урахуванням 
наших реалій у нашому 
університеті здійснює 
Міжнародний центр про-
фесійного партнерства 
„Інтеграція“ Інституту 
гуманітарних і соціаль-
них наук. Уже понад рік, 
від 2017 року, в структурі 
цього центру діє підроз-
діл Служби доступності 
до можливостей нав-
чання „Без обмежень“. 
За цей час розроблено 
модель (дорожню кар-
ту) надання інклюзивних 
освітніх послуг у Львів-
ській політехніці, що ви-
значає порядок індивіду-
ального супроводу осіб 
із інвалідністю та інших 
маломобільних груп в 
університеті.

Сформовано також 
Мережу партнерської 
взаємодії „Без обме-
жень“, до складу якої вхо-
дять знані українські та 
закордонні університети, 
а також інші партнерські 
організації, здебільшого 
на засадах укладених 
угод про співпрацю. 

Ключовими партнера-
ми Львівської політехніки 
у галузі соціальної інклю-
зії і інклюзивної освіти є 
Манітобський універси-

тет (м. Вінніпег, Канада) 
та Канадський центр 
дослідження інвалідно-
сті (м. Оттава, Канада), з 
якими співпрацюємо вже 
20 років; Вюрцбурзький 
університет ім. Юліуса 
Максиміліана (Німеччи-
на); Університет НОРД 
(Норвегія), Коледж Фре-
дерик Ком’юнити (штат 
Меріленд, США), Дер-
жавна агенція з вирішен-
ня проблем алкогольної 
та наркотичної залежно-
сті (м. Варшава, Польща).

Умови для осіб 
із інвалідністю 
та хронічними 
захворюваннями

— У нашій діяльності 
ми оперуємо, передусім, 
поняттями, задекларова-
ними у нормативній базі. 
Серед них — поняття 
„Інклюзивне освітнє се-
редовище“, що розуміє-
мо як „сукупність умов, 
способів і засобів їх ре-
алізування для спільно-
го навчання, виховної 
діяльності та розвитку 
здобувачів освіти з ура-
хуванням їхніх потреб та 
можливостей“. Головне 
гасло, яким керуємося у 
своїй роботі — „Присто-
совуємо середовище, а 
не людину!“. Нам важли-
во, що це пристосування 
має здійснюватися задля 
задоволення потреб лю-
дей з інвалідністю на всіх 
рівнях, — наголосила 
Ніна Гайдук.

Систему інклюзивних 
освітніх послуг у Львів-
ській політехніці фор-
мують чотири основні 
кластери: послуги для 
студентів та викладачів з 
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інвалідністю, підвищен-
ня кваліфікації виклада-
чів та всього персоналу 
університету у царині 
інклюзивної освіти, ово-
лодіння новими методи-
ками освіти студентів з 
інвалідністю, відповідно 
до нозології, трансфор-
мація навчального се-
редовища і „Робота в 
Громаді“ — передбачає 
налагодження співпраці 
з державними організа-
ціями, органами само-
врядування у галузях со-
ціального забезпечення, 
охорони здоров’я, пра-
вової підтримки, реабі-
літації, спорту, рекреації, 
дозвілля тощо.

Порядок супроводу 
осіб із інвалідністю та ін-
ших маломобільних груп 
у Львівській політехні-
ці передбачає надання 
абітурієнтам загальної 
інформації про ресурси 
університету та наяв-
ність послуг у галузі ін-
клюзивної освіти. 

— Служба доступ-
ності „Без обмежень“ 
допомагає студентам 
здійснювати такі кроки: 
звертатися до Служби 
доступності, оцінювати 
потреби студента для 
здобуття університет-
ської освіти у повному 
обсязі, оцінювати ресур-
си університету для за-
безпечення індивідуаль-
ного супроводу студен-
та. А також допомагає 
укласти індивідуальний 
план супроводу студен-
та із залученням фахів-
ців-представників муль-
тидисциплінарної групи 
університету для реалі-
зування індивідуально-
го плану та моніторить 
процес його виконання, 

вносячи, за потреби, 
пропозиції відповідних 
змін та уточнень. А піс-
ля завершення навчання 
допомагає із працев-
лаштуванням, — додав 
Роман Орестович.

Окрім цього у нашо-
му університеті триває 
формування безбар’єр-
ного архітектурного 
простору, зокрема вже 
забезпечено доступність 
навчальних корпусів № 1 
(перший поверх) та № 5, 
гуртожитку № 8 та роз-
роблено проект транс- 
формації гуртожитку 
№ 6. Також розробляє-
мо архітектурний атлас 
доступності інфраструк-
тури Львівської політех-
ніки. 

Так 
розвиватиметься 
інклюзивний 
напрям у 
Політехніці

Діяльність Міжнарод-
ного центру „Інтеграція“ 
ґрунтується на науково-
му пошуку, який здій-
снюють студенти, аспі-
ранти, викладачі, беручи 
за приклад найкраще зі 
світового досвіду в га-
лузях соціальної робо-
ти, архітектури, інших 
галузях наукових знань. 
На особливу увагу за-
слуговують наукові ста-
жування за кордоном, у 
країнах, що є лідерами 
в галузі соціальної ін-
клюзії та імплементації 
інклюзивної освітньої 
політики. Це передусім 
Ізраїль, Польща, Німеч-
чина та Норвегія, США 
та Канада.

— Добрим прикладом 
дієвості наукових стажу-
вань є досвід діяльності 

Ветеранського центру 
американського Коле-
джу Фредерик Ком’юни-
ти. З ними співпрацюємо 
вже понад 10 років, — 
додала Ніна Михайлів-
на. — Нинішня ситуація 
в Україні, спричинена 
агресією Росії на сході 
нашої держави, зобов’я-
зує нас реагувати на 
нагальні потреби наших 
українських громадян, 
передусім ветеранів 
війни, учасників бойових 
дій та членів їхніх родин, 
внутрішньо-переміще-
них осіб. Важливий орі-
єнтир для нас у цій ро-
боті — європейський та 
північно-американський 
досвід. І зокрема діяль-
ність у нашому універси-
теті міжнародного про-
екту „Україна-Норвегія“ 
та Служби доступності 
„Без обмежень“.

Основну мету Вете-
ранської служби вбача-
ють у наданні освітніх 
та допоміжних послуг 
студентам-ветеранам 
війни, студентам — чле-
нам сімей ветеранів вій-
ни, внутрішньо-перемі-
щеним особам, а також 
забезпеченні надання 
необхідної інформації та 
допомоги в умовах нав-
чання у закладі вищої 
освіти.

Прикладом основних 
завдань новостворю-
ваної служби є орга-
нізування на території 
університету окремої 
локації та забезпечення 
реальної можливості для 
студентів-ветеранів вій-
ни збиратися і провади-
ти час разом; мобілізація 
ресурсів університету в 
галузі адаптивної фізич-
ної активності і спорту 
для здійснення реабілі-
тації.

Розвиток інклюзивно-
го напряму у Львівській 
політехніці підтримала і 
Вчена рада, прийнявши 
відповідну ухвалу. Згід-
но з нею у Міжнародно-
му центрі професійного 
партнерства „Інтеграція“ 
створять Ветеранську 
службу для учасників 
бойових дій — працівни-
ків та здобувачів вищої 
освіти, їхніх родин і вну-
трішньо-переміщених 
осіб, а також коорди-
наційно-консультаційну 
службу „Клініка здоров’я 
громади Львівської полі-
техніки“ зі залученням 
поліклінічного відділення 
№ 1 (студентська поліклі-
ніка), 10-ї міської лікар-
ні, медпункту, кафедри 
соціології та соціальної 
роботи, кафедри фізич-
ного виховання ІГСН 
та Ресурсного центру 
освітніх інформаційних 
технологій для осіб з 
особливими потребами 
Львівської політехніки. 
Окрему увагу приділять 
удосконаленню сайту 
університету, пристосу-
вавши його до потреб 
осіб із порушеннями 
зору.

Кафедра соціології та 
соціальної роботи ІГСН 
у співпраці з Ресурсним 
центром освітніх інфор-
маційних технологій для 
осіб із особливими по-
требами розроблять та 
запровадять навчальну 
програму з підвищен-
ня кваліфікації у цари-
ні соціальної інклюзії 
та інклюзивної освіти 
для адміністрації, нау-
ково-педагогічного та 
допоміжного персоналу 
університету.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

ПОЛІТЕХНІКА РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ  
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
m Закінчення. Початок на 7 с.
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ПРОСВІТА

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА
Цього року 24 січня виповнилося 140 років від дня народження 
українського композитора, музикознавця, фольклориста, 
педагога, доктора музикознавства Станіслава Пилиповича 
Людкевича. 

Оскільки Станіслав 
Людкевич народився 
в м. Ярославі (тепер 
Польща), тож Суспіль-
но-культурне товари-
ство „Надсяння“, взявши 
ініціативу в руки, цього 
дня вшанувало свого 
відомого надсянця по-
кладанням квітів на його 
могилу, що на Личаків-
ському цвинтарі.

Незважаючи на хо-
лодну, морозяну погоду 
біля пам’ятника, який 
створили скульптори 
М. П. Посікіра, Я. Скакун 
та Л. Яремчук, зібралося 
чимало львів’ян: члени 
Товариства „Надсяння“, 
представники мерії, учні 
коледжу ім. І. Труша, 
представники Музич-
но-меморіального му-

зею Соломії Крушель-
ницької та його філії — 
Меморіального музею 
Станіслава Людкевича. 

— Ми вперше взимку 
зібралися біля могили 
Станіслава Людкевича, 
щоб вшанувати пам’ять 
нашого патрона, метра, 
славного надсянця, ком-
позитора, теоретика, 
фольклориста. Частіше 
і велелюдніше збира-
ємося тут у день його 
смерті — 10 вересня, — 
відзначив кандидат мис-
тецтвознавства, член 
Спілки композиторів 
України, художній ке-
рівник хору „Надсяння“ 
Володимир Пасічник. 

Старший науковий 
співробітник Музич-
но-меморіального му-

зею Станіслава Людке-
вича, викладач кафедри 
історії музеєзнавства і 
культурної спадщини Ін-
ституту гуманітарних та 
соціальних наук Львів-
ської політехніки Роксо-
ляна Пасічник, зважаю-
чи на те, що вшанувати 
метра прийшло молоде 
мистецьке покоління, 
коротко торкнулася біо- 
графії одного з найви-
датніших українських 
композиторів ХХ ст..

Цього ж дня у фойє 
Львівської національ-
ної філармонії відкрили 
виставку фотопортретів 
Станіслава Людкеви-
ча. Шанувальники його 
творчості змогли поми-
луватися світлинами, що 
зберігаються у фондах 

Меморіального музею 
Станіслава Людкевича.

Святкування 140-річ-
чя від дня народження 
Станіслава Людкевича 
завершиться 8 люто-
го великим концертом 
„Уклін славетному Люд-
кевичу“, зорганізованим 
Товариством „Надсян-
ня“, Музично-меморі-
альним музеєм Соло-
мії Крушельницької та 
Львівською національ-
ною філармонією. Нас 
чекає незабутній кон-
церт академічного ка-
мерного оркестру „Вір-
туози Львова“ (під ке-
рівництвом художнього 
керівника і продюсера 
оркестру, заслуженого 
діяча мистецтв України 
Сергія Бурка) та хору 
„Надсяння“ (художній 
керівник Володимир 
Пасічник), які викона-
ють твори Станіслава 
Людкевича й колядки у 
його обробці. 

Катерина ГРЕЧИН
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ПРОСВІТА

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТРИВАЄ Й ДОСІ

14 грудня минуло 30 років, як у Львівській 
політехніці було створено Товариство 
української мови. Своїми спогадами 
про той незабутній час ділиться один 
із організаторів установчих зборів і 
перший голова Товариства у Політехніці 
професор Олег Гринів.

Задум створити організацію для 
захисту української мови виник 
1988 року. Пригадую гостру статтю 
Дмитра Павличка в „Літературній 
Україні“. Ще раніше виникало пи-
тання: чому в трьох південнокав-
казьких республіках мови титуль-
них націй утверджено як державні 
на конституційному рівні, а в Укра-
їні — ні? 

Ідеєю створення в Політехніці 
Товариства рідної мови зі мною 
поділився член інститутського 
профкому доцент Микола Кукляк, з 
яким ми познайомилися в час моєї 
роботи в інститутському парткомі. 
Між нами склалися довірливі сто-
сунки. 

Варто сказати, що то були роки 
духовної й моральної деградації 

суспільства та 
його верхівки. 
У Політехніці 
ширилися ано-
німні доноси на 
працівників ін-
ституту. Особ- 
ливо свавіль-
но поводився 
„перший від-
діл“. Мої взає-
мини з керів-
ництвом парт-

кому постійно загострювалися. 
Згодом я дізнався, що й на мене 
дійшов донос із району, в якому я 
працював до вступу в аспірантуру. 
Сексот звинувачував мене в пи-
санні „антирадянських“ віршів, хоч 
насправді це були епіграми на рай-
комівських пияцюг у часи „застою“. 

Ось у такій атмосфері доводи-
лося створювати Товариство рід-
ної мови в інституті. Від початку 
1988–1989 навчального року ми 
постійно зустрічалися з Миколою 
Кукляком, який охоче допомагав 
готувати установчі збори. 

Пригадую переповнену 210 ау-
диторію головного корпусу. Тоді, 

14 грудня 1988 року, Політехніки 
обрали мене головою новоство-
реного Товариства. Завідувач ка-
федри російської мови, що сидів 
недалеко від мене, кинув фразу: 
„Каждый пришел со своим род-
ным языком“. Його слова змуси-
ли задуматись, адже при такому 
підході сама ідея захисту україн-
ської мови розчинялася в багато-
мовному морі. (На щастя, цьому 
запобігли наші інтелектуали на 
установчій конференції, що від-
булася в Києві на початку лютого 
1989 року, коли було створено 
Всеукраїнське Товариство укра-
їнської мови імені Тараса Шев-
ченка). 

Перед республіканською 
установчою конференцією голів 
вишівських осередків Товари-
ства запросили до заступника 
міністра вищої й 
середньої спеці-
альної освіти Ле-
оніда Каніщенка. 

Нас було ше-
стеро чи вось-
меро, зокрема 
троє зі Львова 
(Теофіл Кома-
ринець, Євста-
хій Парасюк і я). 
Чиновник по-
казав нам план 
утвердження української мови 
у вищих навчальних закладах, 
поскаржився на відсутність під-
ручників. А Володимир Мулява 
сказав, як відрізав: „Ваша логі-
ка взаємно заперечна: україн-
ською мовою не викладають, бо 
нема підручників, а підручників 
українською мовою нема, бо не 
викладають українською мовою. 
Замкнене коло! Доки таке буде!? 
Коли вже з цим покінчимо?“. Ка-
ніщенко виправдовувався, що не 
він спричинився до такого стано-
вища, але все буде виправлено. 

Який тоді панував ентузіазм! 
На трибуну конференції виходили 
представники східних і південних 
областей, передавали в президію 
папки, казали: „Тут стільки-то де-
сятків тисяч підписів за державний 
статус української мови!“. 

На конференції були секретар 
ЦК КПУ Юрій Єльченко й заступ-
ниця голови уряду Марія Орлик. 
Гостро виступив Іван Драч, який 
обґрунтовував доцільність ство-
рення Народного руху України за 
перебудову, розкритикував пози-
цію ЦК КПУ, вказавши на присут-
нього цекістського секретаря. 

Після повернення до Львова 
мене запросив ректор. Хто ще був 
у його кабінеті, не пригадую. Про-
те на всі такі зустрічі я намагався 
ходити з Миколою Кукляком. Потім 
ми аналізували розмови й перед-
бачали дальший розвиток подій. 
Жодних суперечностей між нами 
не було, бо ми не мали якихось 
особистих інтересів. 

Мине небагато часу і ми пере-
конаємось, що далеко не всі так 
підходили до громадської роботи 
в тодішніх „неформальних“ орга-
нізаціях. Чимало було таких, хто 
вважав себе єдиним рятівником 
нації. Та запам’ятався зразок по-
движництва. Хочу сказати про 
Михайла Гориня, людину з при-
родним розумом. Гадаю, що він 
міг стати видатним науковцем у 
галузі психології чи педагогіки, 
якби інакше склалася його доля. 
Згодом, під час моєї викладацької 
праці в Києві, ми часто зустрічали-
ся з ним, обмінювалися думками. 
Його боялися ті, хто претендував 
на першість. Часто задумуюсь: 
чому жоден із Президентів не вша-
нував його званням Героя України?

Робота інститутського осеред-
ку нагадувала айсберг. Щоб про-
вести якийсь захід, доводилося 
долати штучні бюрократичні пе-
репони. Ректор домагався, щоб 
інститутський осередок Товари-
ства виокремився з-під підпоряд-
кування обласній організації. На 
моє заперечення, що наша органі-
зація визнана на офіційному рівні, 
бо на республіканській установчій 
конференції були присутні секре-
тар ЦК КПУ та заступник голови 
Ради Міністрів України, він не зре-
агував, але вимагав, щоб для кож-

SS Теофіл 
Комаринець.

SS Микола 
Кукляк.

ч. 2 [3042]
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ПРОСВІТА

ного засідання правління брати 
дозвіл у проректора на виділення 
аудиторії. Як з’ясувалося згодом, 
він сподівався, що „перестройка“ 
закінчиться, як тоді казати, „пе-
рестрелкой“ і все повернеться на 
попереднє коло. Мені передали 
слова ректора: „Жаль цих хлопців. 
Їх скоро посадять“. 

Щоб припинити діяльність То-
вариства української мови, украї-
нофоби діяли за типовими схема-
ми. З нашої виставки в інститут-
ській аудиторії викрали Шевченків 
„Кобзар“, виданий наприкінці ХІХ 
століття. Дехто з керівників ка-
федр зривав вирізки з газет на 
дошці оголошень, в яких викри-
вали антиукраїнську політику за 
часів сталінського тоталітаризму. 
Секретар партбюро одного з фа-
культетів вимагав, щоб йому пода-
ли список членів Товариства. 

Запам’яталася мені наукова 
конференція в приміщенні філар-
монії напередодні свята святого 
Миколая. На конференції ухвали-
ли резолюцію, яку напередодні 
довелося писати мені з Богданом 
Якимовичем, нині професором, а 
зачитував її Всеволод Іськів. Серед 
виступів вирізнялася промова Ми-
хайла Гориня, який наголосив, що 
українську мову буде захищено 
лише тоді, коли СРСР перетво-
риться на конфедерацію неза-
лежних держав. Поет Ростислав 

Братунь вимагав 
очистити нашу іс-
торію, яку сфаль-
сифікували за ча-
сів тоталітарного 
режиму. 

У серпні 1989 
року обласна рада 
Товариства домо-
вилася з управ-
лінням освіти, щоб 
на зборах учителів 
перед новим нав- 
чальним роком ви-
ступили уповнова-
жені представники 
ТУМ. Мені дове-
лося виступати 
перед вчителями 
Радянського (нині 
Франківського) району Львова. 
На конференції був присутній се-
кретар міськкому компартії Адам 
Мартинюк. Хоч я записався на ви-
ступ ще перед початком конфе-
ренції, мені надали слово тільки 
після кількох письмових наполя-
гань. 

Як представникові обласної 
ради Товариства мені доводилося 
брати участь в установчих зборах 
різних організацій, де створювали 
свої осередки прихильники захи-
сту рідної мови. Врізалося в пам’я-
ті різке запитання ректора одного 
львівського інституту, якому не 
сподобалися мої слова про те, що 

скоро в усіх вишах області будуть 
осередки Товариства української 
мови. Він викрикнув з місця: „А 
скільки процентів занять прово-
дять українською мовою у полі-
технічному інституті?“. Я відповів, 
що для того й створено осередок 
Товариства, щоб докорінно зміни-
ти становище. 

Нині можу сказати, що бороть-
ба за мову Тараса Шевченка й Ва-
силя Стуса триває й досі, хоч після 
проголошення незалежності Укра-
їни минуло вже 27 років. 

Олег ГРИНІВ, 
професор

SS Установча конференція Всеукраїнського 
Товариства української мови, Київ,  
11 лютого 1989 р.

НАШ КАЛЕНДАР
Пам’ятні дати
31.01.1648 — початок Визвольної вій-
ни 1648–1654 рр. під проводом Богдана 
Хмельницького проти Польщі.
31.01.1715 — народився Клод Адріян 
Гельвецій, французький філософ.
31.01.1918 — помер Іван Пулюй, укра-
їнський вчений-фізик, який відкрив 
Х-промені, один із перекладачів Біб- 
лії українською мовою.
1.02.1843 — народився Микола Вер-
бицький, український поет.
1.02.1897 — народився Євген Мала-
нюк, український поет.
2.02.1812 — народився Євген Гребiн-
ка, український поет i байкар.
2.02.1845 — народився Іван Пулюй, 
український фізик, електротехнік і 
винахідник.

2.02.1863 — народився Тимотей Бор-
дуляк, український письменник.
2.02.1901 — народився Валер’ян Пiд-
могильний, український прозаїк i 
перекладач.
2.02.1919 — Симон Петлюра став го-
ловою Директорiї УНР.
2.02.1936 — помер у концтаборi на 
Соловках Євген Плужник, україн-
ський поет, драматург.
2.02.1960 — в Україні введено в дію 
перший атомний реактор.
3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо, 
французький фізик і астроном.
3.02.1864 — народився Володимир 
Самiйленко, український поет-сати-
рик i перекладач.
3.02.1929 — закінчився І  Конгрес 
Українських Нацiоналiстiв, на якому 
створено ОУН.

4.02.1880 — народився Климент 
Квітка, український музикознавець 
і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій Хвой-
ка відкрив перші пам’ятки Трипіль-
ської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосенко, 
український маляр.
5.02.1919 — Директорія і уряд УНР 
були змушені покинути Київ i пере-
їхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софія Русова, 
талановитий педагог-просвiтитель 
зi світовим ім’ям.
5.02.1977 — заарештовано членiв 
Гельсинської групи М.  Руденка й 
О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій 
Шовкопляс, український письмен-
ник.

ч. 2 [3042]
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СУСПІЛЬТВО

m Закінчення. Початок на 3 с.

ПЛЕКАЙМО ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЯ ДОБРИМИ 
СПРАВАМИ 

героїчно загинув, захищаю-
чи нашу незалежність, і по-
ділилася ідеєю — зняти доку-
ментальний фільм про нього. 
Для мене важливо, щоб про 
Тараса більше дізнався його 
син, якому у квітні випов-
ниться 5 років. Його тато — 
герой. Ми розповідаємо про 
це, але фільм — пам’ять для 
багатьох. Олександр запро-
понував зі своєю родиною 
фінансову підтримку до ство-
рення фільму. Це вразило, бо 
малознайома людина хоче 
раптом допомогти втілити 
мою мрію, — зазначила ке-
рівниця Благочинного фонду 
ім. Тараса Карпи Богданна 
Карпа.

Олександр Гальчинський 
тривалий час живе в Ізраїлі, 
де теж перебуває на службі 
в армії. Тож для нього тема 
війни дуже близька. Він вбо-
ліває за долю нашої держа-
ви. Олександр також на-
дає психологічну підтримку 
воїнам, часто організовує 
онлайн-консультації і для на-
ших солдатів.

Богданна розповіла, що 
для неї Тарас був авторите-
том і справжнім другом. Він 
любив свою справу. Змалку 
знав, що хоче бути військо-
вим. Після 8 класу пішов 
учитися до Львівського дер-
жавного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготов-
кою ім. Героїв Крут, потім — у 
Національну академію сухопут-
них військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного. Після завершен-
ня навчання його скерували 
служити до Кропивницького 
у складі 3-го окремого полку 
спеціального призначення іме-
ні князя Святослава Хороброго 
Збройних Сил України. 

— Зараз спілкуюся з хлопця-
ми, які служили з Тарасом, які 
були на завданні з ним, з тими, 
хто був поруч у час його заги-
белі. Мені цікаво, який мій брат 

був військовий. Кажуть, — дуже 
сильний командир, завжди ра-
див, підтримував. Вони його 
дуже люблять. Мені це над-
звичайно приємно, — додала 
дівчина.

Через непередбачені обста-
вини зйомки фільму довелося 
відкласти на певний час. Та на 
цьому не зупинилися.

— Коли Олександр написав, 
що заснував Благодійний фонд 
ім. Тараса Карпи, я пережива-
ла особливі емоції. Бо ця мрія 
мені здавалася нездійсненною 
і я навіть не наважувалася го-
ворити про неї. Це неймовірно! 
— каже дівчина.

Мета фонду — психоло-
гічна підтримка дітей-сиріт з 
дитячих будинків, інтернатів, 
а також для дітей, батьки яких 
загинули під час війни. Фонд 
уже понад місяць працює у 
Львівській середній школі-ін-
тернаті № 2. Штаб психотера-
певтів займається з групами 
дітей від 5 до 7 осіб. 

— Психотерапевти ка-
жуть, що ці діти потребують 
психологічної підтримки. Ми 
хочемо, щоб вони зрозуміли, 
що важливі, що мають право 
вибору, що їхня думка щось 
важить. Нині ці зустрічі від-
буваються раз на тиждень 
по півтори години. Наразі 
так дозволяє наш бюджет. У 
планах також працювати зі 
сім’ями загиблих героїв АТО. 
І, звичайно, якщо буде мож-
ливість, розширювати діяль-
ність, — додала моя співроз-
мовниця.

11 лютого об 19 год. 
(пл. А. Міцкевича, 5/4) у ме-
жах офіційного представлен-
ня Фонду буде нагода дізна-
тися про досвід Центру пси-
хологічної підтримки „Гайда 
вгору“, які працюють з дітьми 
у ліцеї „Просвіта“ Львівської 
міської ради. Для присутніх 
психотерапевти та священик 
— голова Центру студент-
ського капеланства ЛА УГКЦ 
отець Юрій Остапюк органі-

зують короткі цікаві лекції про 
потреби статусних дітей.

Уже нині в межах діяльності 
Фонду відбулися чотири пси-
хологічні тренінгові заняття 
програми „Гайда вгору — до 
кращого себе“, що має на меті 
сформувати практичні навички, 
якими можуть користуватися 
підлітки зараз, та в дорослому 
житті. 

Також організація „Вірні тра-
диції“, яка створює комікси „Кі-
борги“, презентує нове видання 
коміксу, де є історія про Тараса 
Карпу. 

Наталія ПАВЛИШИН

ч. 2 [3042]
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ДУМКА ПСИХОЛОГА

КОЛИ ПТАШЕНЯ НЕ МОЖЕ ВИЛЕТІТИ  
З БАТЬКІВСЬКОГО ГНІЗДА

Проблему батьків і дітей завжди відносили до категорії 
„вічних“. Часто це пояснюють закономірною різницею 
у віці, мовляв, це прірва, яку неможливо здолати. 
Насправді причина більшості конфліктів батьків і дітей 
— процес сепарації (або його відсутність) — один із 
найважливіших етапів формування особистості, що 
полягає в емоційному, фізичному та фінансовому 
відокремленні дитини від батьків.

Ніхто не каже 
зректися батьків  
і забути про них

Навпаки, на думку психоло-
га Анастасії Михайленко, повне 
категоричне відсторонення від 
батьків, агресія до них є захис-
ною реакцією на вкрай необхідну 
сепарацію.

Процес сепарації запускається 
у момент народження, коли мама 
і дитина перестають бути одним 
цілим, і нехай спочатку малюк 
не може обійтися без матері — 
з кожним днем він стає дедалі 
самостійніший. Підлітковий вік 
запускає активну фазу сепара-
ції, саме тому у цей час стосунки 
батьків і дітей погіршуються, чада 
„показують коники“, „стають не-
керованими“, а все тому, що вони 
відкидають батьківські установки 
та систему цінностей, починаючи 
формувати власні. Завершитися 
цей процес має у 18–20 років. З 
погляду психології, саме у такому 
віці варто розпочинати самостій-
не життя, звичайно, за умови, що 
сепарація відбулася. Але так бу-
ває далеко не завжди.

Якщо сепарація 
відбулася

Людина, яка сепарува-
лася від батьків — це зріла 
особистість, яка: має власні 
світогляд, цінності, пріори-
тети; відповідає за своє жит-
тя і все, що у ньому відбу-
вається; сама вирішує, ким 
вона є, ким хоче бути, з ким 
і де їй жити, чим займатися у 
житті; вибудувала чіткі осо-
бисті межі, які не дозволяє 
переходити, спілкується з 

батьками як дорослий з дорос-
лими, у стосунках відсутні тиск, 
залежність і прояви сили.

Якщо сепарація  
не відбулася

Людина відчуває відповідальність 
за емоції батьків, а згодом й інших 
людей, робить те, що не хоче, аби 
не засмутити їх, всіляко намагаєть-
ся відповідати їхнім очікуванням, 
постійно сперечається, намагаючись 
довести свої погляди, навіть пере-
буваючи у конфлікті і демонструючи 
власну незалежність, чинить, огля-
даючись на батьків. Несепарована 
людина позбавлена контролю над 
власним життям — батьки і родичі 
продовжують вказувати, як жити. 
Жертва постійно потребує бать-
ківського, а згодом й стороннього 
схвалення власних вчинків і намірів, 
що виливається у занижену самоо-
цінку, невміння приймати рішення 
і брати на себе відповідальність. 
Навіть переїзд на інший край світу 
не допоможе — пошук схвалення 
наздоженуть несепарованого і там. 
Інколи несамостійна доросла дити-
на не знає і не має інакшого виходу, 
як присвятити своє життя батькам, 
як ті колись присвятили їй своє. 

Наслідками стають відсутність осо-
бистих стосунків, а отже й власної 
родини, що спричиняє самотність, 
неможливість реалізувати себе як 
особистість, професіонала. Яскра-
вим прикладом сепарації, що не від-
булася, є „матусині синочки“ — такі 
чоловіки, навіть створивши власну 
сім’ю, не перестають бути дітьми, 
про яких слід дбати, а тому підсві-
домо покладають на дружину роль 
матері. Як син не може без мами, 
так і вона не може без нього, а тому 
у новоствореній родині з’являється 
третій член — „любляча мама свого 
дорогоцінного синочка“, вона ж „не-
нависна свекруха“. Яким буде фінал 
цієї історії здогадатися не важко.

Хто винен?
Дуже часто причина криється у 

батьках, які несвідомо або ж зумис-
не вирощують дорослих дітей, аби ті 
завжди були з ними. Такі батьки не 
схвалюють або й протистоять нама-
ганню дитини розпочати самостійне 
життя. Найчастіше вони вдаються до 
критики свого чада, аби знецінити 
його, довести неспроможність: „ти 
не так робиш, дай я“, „сядь інакше, 
тобі ж незручно!“, критикують будь-
який його вибір — майбутню профе-
сію, кохану людину тощо, тиснуть 
авторитетом або ж маніпулюють 
почуттям провини — „ми тебе виро-
стили, все тобі віддали, а ти такий 
невдячний!“.

Але не можна звинувачувати 
лише батьків. Вихід за межі власної 
зони комфорту — складний крок, 
що перевертає життя з ніг на голо-
ву, тому покинути батьківський дім, 
де завжди тепло, накуховарено, 
прибрано, випрано, оплачено і т. д., 

і перекласти відповідальність 
за все на свої плечі — зовсім 
не хочеться. Однак без цього 
кроку не обійтися: навіть якщо 
вам далеко за 20 слід врешті 
наважитися прийняти важливі 
для вас рішення, незважаючи 
на те, що батьки їх не схвалю-
ють. При цьому не забувайте 
висловлювати свою любов і 
вдячність — це зробить процес 
менш болісним.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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Український художник,  
директор Одеського  
художнього музею  
Олександр Ройтбурд ре-
презентує Passe-partout — 
цикл метафізичних алю-
зій. Виставку відкрито в 
галереї МО „Дзиґа“. Автор 
означує свої роботи як 
light-варіант живопису, бо, 
як і на полотні, працює з 
об’ємно-просторовими еле-
ментами та кольором. Він 
вибудовує примхливий світ 
багатозначних візій, його 
роботи провокують гляда-
ча, збуджують асоціативне 
мислення.

У Музеї етнографії та ху-
дожнього промислу від-
бувся проект „Коляда в 
музеї“. На гостей свята 
чекав вертеп і виконання у 
супроводі народних інстру-
ментів старовинних коля-
док. Колядували учасники 
фольклорно-етнографічної 
студії „Світлиця“, студенти 
та випускники ЛНМА, ан-
самбль автентичного співу 
„Етноверв“. Слухачі також 
почули захоплюючі розпові-
ді про традиції святкувань у 
різних куточках України.

27 січня на центральній 
площі Львова біля пам’ят-
ника Тараса Шевченку 
відбувся „День гуцуль-
ської культури“. У театра-
лізованому автентичному 
святі взяли участь мистець-
кі колективи та майстри 
декоративно-ужиткового 
мистецтва з Верховинського 
району Івано-Франківської 
області. Вони демонструва-
ли гуцульський одяг, обряд 
гуцульського весілля, на-
родний танець, коляду.

Задля популяризації графи-
ні Софії Шептицької запо-
чатковано проект „Молит-
ва до митрополита. Софія“. 
У його межах у Львівській 
духовній семінарії Святого 
Духа, що на вул. Хуторівка, 
відкрили виставку портретів 
графині, які упродовж року 
львівські митці створювали 
в різних техніках. Далі ця 
колекція мистецьких творів 
вирушить у мандри різними 
містами й музеями. 

За матеріалами інформагенцій

РІЗЕЦЬ І СКАЛЬПЕЛЬ.  
    ТВОРЧИЙ БІК ХІРУРГА

Богдан Білінчук — лікар, який уже 40 років виражає себе 
у скульптурній пластиці, а також 15 років — у живописі. 
Після операцій він ще має сили братися за пензель 
чи відсікати зайве у виліпленій формі. Результат його 
мистецьких експериментів представлений на третьому 
поверсі львівського Палацу мистецтв.

Ця виставка, на якій експонується 
більше 50-ти робіт скульптури (брон-
за й кераміка) і більше 50 робіт маляр-
ства (пастельні та олійні твори), для 
її автора персональна й за рахун-
ком десята. Загалом, Богдан Білін-
чук — учасник 85-ти різного рівня 
виставок та член Спілки художників 
України. Проявляє себе він і в сло-
весній творчості — є автором двох 
прозових книжок — казок, байок, 
оповідань.

Голова ЛООНСХУ Олег Микита на 
відкритті експозиції зазначив:

— Богданові Білінчуку є що ска-
зати не лише у професії хірурга, а 
й у письменництві, анімалістиці — 
вкладає велику філософію в птахів і 
звірів, яких зображає, одухотворяє 
їх. Він не прикрашає наше буденне 
життя, а подає його таким, як воно 
є. До речі, невдовзі його виставки 
відкриють у Києві і в Італії.

Петро Сипняк, народний худож-
ник України додав:

— Хто був у мене в майстерні, то 
каже, що я багато працюю. Але я не 
бачив працьовитішої людини, ніж 
Богдан. Я не знаю, звідки він бере 
час, щоби мати стільки енергії. Вітаю 
ювіляра — у нього є великий потен-

ціал. Бажаю продовжувати і надалі 
дивувати нас виставками.

Сам автор зізнався:
— Я люблю медицину, хоча вона 

потребує багато здоров'я і нервів. Але 
коли душа чогось потребує, то вона 
вертається до цього — я малював у 
школі й інституті й не міг зупинитися. 
Моя творчість мала різні етапи й різні 
впливи. Не раз радився з відомими 
скульпторами, як-ось з Емануїлом 
Миськом, Володимиром Одрехів-
ським. Вони давали позитивну оцінку 
моїй творчості і це спонукало працю-
вати далі. Врешті-решт я роблю те, що 
хочу.

Віктор Палинський розповів, що 
Богдан Білінчук ще в радянські часи 
писав формалістичні речі і читав їх 
у клубі творчої молоді. Це був про-
яв певної відваги писати про неживі 
речі як про живі, писати талановито 
й переконливо. „Першим скульптором 
був Бог. Він заклав не тільки пластику, 
а й душу. В Богданових роботах теж 
відчутна душа — вони живі“, — підсу-
мував письменник.

Колеги-хірурги зауважили, що 
спочатку в Богдана Білінчука ідеї 
були вузькі — написання книжечок 
для дітей. Згодом, коли побачили 

скульптури, зрозуміли, що його 
талант розширюється. Вони від-
крили секрет: надихають автора 
до пишних скульптурних форм 
не лише пацієнтки, а й стар-
ша сестра, яка працює з ним  
пліч-о-пліч багато років.

Митець родом з Івано-Фран-
ківщини — народився на Покутті, 
в с. Троїця Снятинського району. 
Представники Суспільно-куль-
турного товариства „Гуцульщи-
на“, котрі завітали на виставку, 
помітили, що колорит картин 
Богдана Білінчука відображає це 
— у його картинах багато барв 
Карпат і багато сонця.

Наталя ЯЦЕНКО| С
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ЗРОБИТИ „ГАУДЕАМУС“ БРЕНДОМ 
ПОЛІТЕХНІКИ…
…який би був впізнаваним і за кордоном — така 
амбітна, але небезпідставна мета Романа Мачишина, 
диригента цієї народної хорової капели студентів. Тож 
навіть і у канікулярний період робота не припиняється.

Концертний період у „Гаудеа-
мусу“ завершився зі святом Ми-
колая, оскільки у жовтні-листопаді 
колектив мав багато виступів. Під-
готувавши у грудні Шевченківську 
програму й виклавши у мережі 
привітальний новорічно-різдвя-
ний ролик, студенти роз'їхалися на 
канікули. Та попри те, що хористи 
відпочивають, колектив дбає про 
своє майбутнє: у спільних чатах усі 
охочі вносять пропозиції стосовно 
нового логотипу „Гаудеамусу“, який 
розробляє професійний дизайнер. 
З новим логотипом заплановано 
виготовити футболки. Такий підхід 
виник після торішньої поїздки ко-
лективу до Німеччини і спрямова-
ний на формування іміджу капели, 
а заодно — й прагнення у слухачів, 
зокрема закордонних, більше дізна-
тися про навчальний заклад, котрий 
представляє „Гаудеамус“.

Щоби робота була ефективною, 
в „Гаудеамусі“ є два комітети. Пер-
ший складається з п'яти осіб. У ньо-
му кожен займається певним видом 
діяльності, яка йому найближча: 
хтось, оскільки добре знає інозем-
ні мови, контактує із друзями й до-
мовляється про виступи у Німеч-
чині, Польщі, інших країнах, хтось 

дбає про організаційні моменти. У 
команді є й людина, що відповідає 
за бібліотеку „Гаудеамусу“, в котрій 
зберігаються папки з нотами для 
репетицій. Крім малого комітету, є 
й більший комітет. Він складається 
зі студентів старших курсів і долу-
чається до формування репертуа-
ру. Твори, обрані для виконання, 
потрапляють у мережеву групу, де 
провадять їхнє обговорення. Таким 
чином кожен учасник „Гаудеамусу“ 
може взяти участь у виборі пісень, 
що згодом дає стимул відвідувати 
репетиції.

З нового року капела презентує 
повністю новий репертуар. Першу 
новинку почуємо вже у березні — 
на святкуванні Шевченківських 
днів — окрім традиційних „Реве та 
стогне Дніпр широкий“ й „Заповіту“ 
у спільному виконанні з народним 
чоловічим хором „Орфей“, прозву-
чить сольно твір „Садок вишневий 
коло хати“. 

— Це буде незвичний, спогля-
дальний Шевченко, завдяки музич-
ному баченню сучасного компози-
тора Євгена Станковича, імпресіо-
ністичний, пасторальний, — каже 
Роман Мачишин. — Шевченко у цьо-
му творі дуже легкий, піднесений.

На час канікул щотижня відбу-
ваються наради керівників творчих 
колективів, які діють при Народно-
му домі „Просвіта“. Зі студентами 
„Гаудеамусу“, які живуть недалеко 
від університету, організовують ін-
дивідуальні уроки вокалу, вивчають 
партії, обговорюють, як організува-
ти поїздки, працюють над вимовою 
— деякі пісні є на латинській, іспан-
ській мовах.

З нового навчального семестру 
про події колективу більше мож-
на буде дізнаватися не лише че-
рез Фейсбук (Gaudeamus Family) 
й Інстаграм (gaudeamus_family) 
— запрацює власний ютуб-канал 
Gaudeamus Family. Раніше відео з 
виступів капели її учасники заки-
дали на Ютуб хаотично, тепер буде 
певна структурованість. На каналі 
побачимо записи давніші, а також 
проморолики до концертів і гастро-
лей.

Два роки поспіль після Вели-
кодніх свят „Гаудеамус“ разом із 
закордонними друзями організо-
вував сольний концерт із окремою 
програмою. Цього року звучатиме 
повністю оновлений репертуар і 
концепцію концерту буде змінено:

— Виступатимемо самі й упро-
довж двох частин концерту вико-
нуватимемо неканонічну духовну 
музику, яку в нас майже не почуєш, 
бо нашій культурі вона не прита-
манна. Це буде музика, легка для 
сприйняття, дуже зрозуміла для 
молоді — більш ритмізована й на-

ближена до сучасності. 
Назви творів збережу в 
таємниці, — заінтригу-
вав Роман Мачишин.

Наприкінці літа ко-
лектив хоче втілити 
свою мрію про виступи 
в Іспанії — веде пере-
мовини зі закордон-
ними колегами щодо 
гастролей там. Крім 
цього, уже думає про 
два ювілейні концер-
ти (духовної музики й 
обробок українських 
пісень і світових хітів), 
котрі провадитеме на-
ступного року, святку-
ючи своє 70-річчя.

Наталя ЯЦЕНКО
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22.35  Шини вже давно перетворилися на шмат розто-
пленої ґуми. Усі на світі правила й забобони переста-
ли існувати. Двигун шалено ревів, протестуючи проти 
такого небаченого зухвальства. А він сильніше і силь-
ніше тис на газ… Серце в шаленому ритмі вибивало 
якийсь божевільний канкан, кожним своїм порухом 
стискаючись усе сильніше, нещадніше, просочуючи 
електричним струмом кожну клітинку знеможеного 
тіла. А в думках одне.

Вісімнадцята обласна… Відділ реанімації…
Маґістраль і вечірні вогні злилися в непроглядну 

каламуть. І нехай. Нехай зливається. Нехай ця баг-
нюка затоплює все місто з його цегляними мурами 
споконвічного снобізму, телефонними дротами люд-
ських пліток і боягузтва. Нехай засмоктує у безодню ці 
дерева, цю бруківку, увесь цей бісів світ. І його най за-
смоктує. Чхати. Зараз існує лише стрілка спідометра, 
що, зґвалтована божевільною швидкістю, витискає зі 
себе останні краплинки життя, і годинник на руці, 
який, перетворившись на розпечену лаву, нещадно 
цокає й цокає в унісон із декількома незадумливими 
словами…

Вісімнадцята обласна… Відділ реанімації…
Затамував подих. Стиснувся у щонайменший атом, 

навіть не відчуваючи, як жилами тече рідкий азот. Уже 
перестав існувати. Ось тільки та дивна штуковина під 
ребрами пекуче вистукує, ніби молитву…

Вісімнадцята… Відділ реанімації…
Хтось кричав. Він не чув. Тхнуло паленим. Він не 

зважав…
Вісімнадцята…

Раптом яскравий спалах. Гуркіт. В обличчя вдарило 
вогняною лавиною. І тиша.

22.35  У вісімнадцятій обласній лікарні розпашіла мед-
сестра влетіла до кабінету головного хірурга.

Той стомлено звів на неї червоні очі. І що тій дурепі 
вже треба? Тільки-но провів 12-годинну операцію і був 
абсолютно знесилений, думки вже плуталися десь у 
двокімнатній квартирці на Городоцькій, біля дружини, 
що знову випрошувала шубу, і сина, із його двійкою з 
геометрії.

„Там пацієнтка… Із 245-ї…“ — видихнула медсестра…
„Що?!..“ — рвучко підхопився лікар.
…Вона не знала, що… Це лише друге чергування 

в її житті. Дівчина мала лише відійти від наркозу й не 
було жодної небезпеки… Не мало бути… Аж раптом без 
жодної причини всі прилади наче збожеволіли. Кардіо-
грама заплутаною стрічкою витанцьовувала на екрані 
щось незбагненно велично страшне, страшніше за саму 
смерть. Пацієнтка заметалась на ліжку наче вдарена 
струмом, а з її грудей вирвалося таке… Ні, не зойк… 
Таких звуків не існує в природі…

Хряснувши дверима 245-ї, лікар зупинився на поро-
зі. Він не дивився на прилади. Не було потреби. Вечірні 
зорі блідо-блакитним струменем невпевнено струме-
ніли крізь фіранки, і, ніби пензликом, акуратними ма-
зочками вимальовували химерні візерунки на блідому 
чолі. На устах застигла усмішка…

Ні, живі так не усміхаються…
Надія КОПІЙКА, 

студентка ІБІД

МОЯ  УКРАЇНА
Україна — це моя Батьківщина. Скільки ніжності, лю-

бові, чистоти та сили в цьому слові! 
Від перших днів життя батьківщиною для нас є роди-

на й невеликий дім, подвір’я. Зростаючи, відкриваємо, 
що ми живемо в прекрасному місті чи селі. А потім при-
ходить усвідомлення, що все це лише наша мала бать-
ківщина, а велика Батьківщина (слово, яке ми пишемо 
з великої літери) простягається на тисячі кілометрів: із 
заходу на схід, із півночі на південь. І живе там твій на-
род — українці. Та не всі розуміють, що Господь наділив 
нас найкращим куточком землі й не вміють берегти цей 
скарб. Я ж хочу поділитися з читачами „Аудиторії“, що 
для мене означає Україна.

Найперше — це високі гори з густими лісами. І коли 
ти опиняєшся тут, то смереки немов би намагаються 
схопити тебе своїм віттям-руками, а ти, ніби граючись, 
утікаєш від них крутими плаями й м’якими мохами. Аж 
раптом долинає чарівний пронизливий звук. Це гуцул 
грає на трембіті — найдовшому в світі духовому інстру-
менті. Ідеш далі — і знову чуєш розкотистий звук. Це 
в підніжжі гір нуртує, піниться, виграє всіма голосами 
Черемош. 

Чи йду я випаленим степом, тим самим шляхом, яким 
сотні років тому вели невільників на торг. Тут пролилося 
море сліз, бо ж навіки розлучалися кохані. Це той шлях, 
яким гнали Роксолану. 

А ось і море. Воно переливається звабливими зай- 
чиками під палючим сонцем. Хвилі кличуть зайти в його 
води, якими плавав відважний Ясон. Сюди ходили ко-
зацькі чайки визволяти своїх уярмлених братів. Це — 
наш Крим.

Або чарівна купальська ніч. Хлопці розводять багат-
тя, а дівчата вже наплели вінків та пускають на воду. 
Разом стрибають через багаття, шукають папороті цвіт… 
Це наше романтичне Полісся.

Я ще довго блукала б дивовижними стежками рідно-
го краю, та всіх за одну ніч не сходити. Настає ранок. 
Сонце, сміючись, гладить моє волосся. Соловейко десь 
у сусідньому садку щебече для своєї милої, а зірки не 
витримали й полетіли подивитися, хто це там витьохкує.

Я прокидаюся. Це мій дім. Моя мала й велика Бать-
ківщина.

Анна ЛУКАСЕВИЧ, 
студентка ІГСН

***
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КІНОСТРІЧКА

ВИ ТОЧНО НЕ СПОДІВАЛИСЯ ТАКОГО!

Ніколи не могла назвати себе кіноманом, бо не чекаю на 
прем’єри, рідко відвідую кінотеатри, не знаю імен режисерів 
і навіть багатьох відомих акторів ідентифікую за фільмами. 
Однак у студентські часи я просто закохалася у фільми, які 
інтригують, змушують думати, розслідувати, робити для себе 
висновки на майбутнє, мають несподіваний поворот сюжету. 
Отож ділюся з вами тими стрічками, що не залишили мене 
байдужою за останні два місяці.

„Ідеальні 
незнайомці“ 

Чим для вас є ваш 
телефон? Чи довіряєте 
ви йому свої таємниці? 
А що трапиться, коли ця 
скринька Пандори рап-
том відчиниться?

Компанія давніх друзів 
традиційно збирається 
за вечерею. Аби розва-
житися, вони вирішують 
зіграти у гру, суть якої 
полягає в тому, щоб ви-
класти свої смартфони 
на стіл: всі смс, що при-
йдуть у час вечері, по-
трібно читати вголос, а 
на дзвінки — відповідати 
лише через гучний зв’я-
зок. Друзі погоджуються, 
адже знають одне одного 
впродовж років. Гадають, 
що знають…

„Невидимий 
гість“

Адріан — успішний 
бізнесмен і сім’янин, ща-
сливий у шлюбі. Здавало-

ся б, що ще потрібно чо-
ловікові? Герой заводить 
коханку Лауру, згодом 
розуміє, що ці стосунки 
пора припинити, адже він 
дуже любить свою сім’ю, 
однак не встигає — полі-
ція знаходить коханців у 
зачиненому готельному 
номері. Лаура мертва, у 
кімнаті — сліди бороть-
би, усі докази вказують 
на Адріана, однак чоло-
вік переконаний: у номері 
був хтось третій. Поліція 
стверджує, що це немож-
ливо, бо всі вікна й две-
рі зачинені зсередини. 
Справа майже безнадій-
на, тому в суді чоловіка 
захищатиме одразу два 
адвокати. Пані Гудман, 
юристка, котра за де-
сятки років кар’єри не 
програла жодної справи, 
здаватися не збирається. 
У них є рівно 180 хвилин, 
аби продумати план за-
хисту.

„Колонія 
Дігнідад“

Фільм, у якому пере-
мішалося все: військо-
вий переворот у Чилі, 
сила кохання, диктату-
ра влади, жіноча відда-
ність, релігійний фана-
тизм і нестримна жага 
до життя. Чарівна Емма 
Вотсон, яку, до слова, 
на початку фільму важ-
ко сприймати не як Гер-
міону Грейнджер (фани 
саги про Гаррі Потте-
ра зрозуміють) добро-
вільно прямує за своїм 
ув’язненим коханим 

до колонії „Дігнідад“. 
Де-юре — це німець-
ке поселення закритої 

релігійної общини до-
брочинців, а де-факто 
— концтабір, місце жор-
стоких тортур, підкон-
трольне владі і релігій-
ному фанатику, звідки 
ще нікому не вдавалося 
втекти. В основі стріч-
ки — реальна історія, 
що змушує ще сильні-
ше співпереживати ге-
роям. Упродовж усього 
перегляду адреналін 
зашкалював, серце ша-
лено билося, ноги були 
напоготові бігти, і я вго-
лос кричала: „Біжи! Ну, 
біжи!“, „О ні! Стій! Що ти 
робиш!“.

„Ідеальна 
пастка“

Фільм-пояснення, 
чому я, обираючи між 
готелем і приватним по-
мешканням, більше ні-
коли не виберу другий 
варіант. Цікаво, що в ори-
гіналі назва стрічки зву-
чить як „Welcome home“ 
(„Ласкаво просимо до-
дому“). Дивно, чому така 
різниця в перекладі, якщо 
це взагалі можна назвати 

перекладом, але загалом 
обидві назви влучні.

Перебуваючи на 
складному етапі сто-
сунків, пара закоханих 
орендує красивий за-
міський будинок, аби 
побути лише вдвох, гар-
но провести відпустку і 
почати історію своєї лю-
бові з чистого аркуша. 
Мальовничі краєвиди 
Італії змушують мрія-
ти про подорож до цієї 
країни, а сюжет стрічки 
доводить, що втрачати 
пильність не можна на-
віть на відпочинку. 

„Перш ніж я 
засну“

Крістін Лукас страж-
дає на складну форму 
амнезії. Щоранку вона 
прокидається і з розпо-
відей свого чоловіка від-
криває для себе власне 
життя. Десять років тому 
жінку знайшли на вули-
ці, вона отримала склад-
ні травми голови, які й 
стали причиною важкої 
хвороби. Скоєний зло-
чин сколихнув усе місто, 
однак, незважаючи на 
резонанс, поліції таки не 
вдалося знайти винно-
го. Єдина, хто знає, що 
трапилося в той день — 
сама Крістін, і вона має 
згадати!

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
1. Сукупність драматичних творів, що їх виконують у 
театрі за певний час. 6. Суддя спортивних змагань з 
футболу, тенісу, хокею. 7. Початок шахової партії, в 
якій жертвують фігурою або пішаком, щоб мати мож-
ливість перейти в атаку. 11. Спадковий дворянський 
титул у Західній Європі. 13. Неспокій, хвилювання 
зумовлені чимось; справа пов’язана з труднощами 
її виконання; морока. 15. Заразна хвороба коней. 
18. Подорож по круговому маршруту. 19. Жінка, кот- 
ра після смерті чоловіка не вийшла заміж удруге. 
20. Велика хижа морська риба ряду акулоподібних, 
у якої є органи, що витворюють електричні розряди. 
21. Муха, поширена у тропічній і субтропічній Афри-
ці, яка є переносником збудників сонної хвороби. 
22. Документи, фотографії, відео та звукозапис, що 
містять інформацію, яка викриває темні сторони ді-
яльності людини, що їх використовують для шантажу 
та здирництва. 24. Американський спортсмен, якого 
називали королем боксу. 25. Вектор, абсолютна ве-
личина якого дорівнює одиниці. 27. Фараон Єгипту, 
який провів релігійну реформу, проголосивши Атона 
єдиним богом, а себе його пророком. 31. Майдан-
чик для боксу, відгороджений канатами від гляда-
чів. 32. Син Адама і Єви, який убив свого молодшо-
го брата. 33. Одна з форм прискореної  підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
певного фаху. 34. Відома американська кінопремія. 
36. Псевдонім в Інтернеті. 38. Той, хто сидить навпро-
ти. 39. Ламана лінія. 42. Одне з кількох, відмінних одне 
від одного пояснень якогось факту, події. 43. Пахощі, 
приємний запах. 44. Першість у відкритті, винаході.

Вертикально:
2. Умова між двома особами, які побилися об заклад. 
3. Гори в Росії. 4. Великий хижий птах ряду соколопо-
дібних. 5. Вузький довгий човен в індіанців Америки. 
8. Поле, на якому вирощують кавуни, дині. 9. Отруйна 
змія родини гадюкових, поширена в пустелях Азії та 
Північної Африки. 10. Вождь німецького націонал-со-
ціалізму, автор „Mein Kampf“. 12. Дрібний плід хлібних 

злаків. 13. Верхня частина дерева. 14. Дитина, яка при-
скорено росте й розвивається. 15. Звивиста дорога в 
горах. 16. Личинка безхвостих земноводних, яка живе 
у воді, має зябра та хвіст і не має ніг. 17. Прибране 
прізвище, яким користуються письменник, журналіст 
чи актор замість власного. 22. Марка корейського 
автомобіля. 23. Верхні позиції рейтингу. 26. Метод 
наукового дослідження. 28. Кубинський письменник 
і революціонер, який загинув за незалежність Куби, 
національний герой. 29. Попередній начерк малюнка, 
картини. 30. Цупкий папір для креслення або малю-
вання. 33. Чашоподібна западина на вершині вулкана. 
35. Фасон одягу, в якому рукав становить єдине ціле з 
плечем. 37. Штучна мова, створена на основі есперан-
то. 40. Американський дослідник Арктики, який у 1909 
році досяг Північного полюса. 41. Близький родич.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 28 29 30

31 32

33 34 35

36 37

38 39

40 41

42 43

44

Відповіді на кросворд, опублікований  
у числі 39-40

Горизонтально: 2. Холод. 7. Апо. 8. Іда. 9. Вечорниці. 
12. Аркан. 15. Дідух. 18. Кіш. 20. Плесо. 22. Аріан. 24. Гаус. 
25. Став. 26. Ярд. 28. Анод. 29. Оаза. 31. Ірак. 32. Норд. 
33. Сапер. 36. Диякон. 38. Горила. 40. Іліон. 41. Делегат. 
42. Історія. 43. Ананд. 44. Лев. 46. Сто. 48. Каша. 49. Дата. 
50. Тарантела. 53. Тіара. 55. Арена. 57. Рак. 58. Око. 60. Маг. 
61. Японія. 62. Тактика. 64. Адажіо. 65. Синод.

Вертикально: 1. Бал. 3. Олово. 4. Оріон. 5. Каре. 6. Паяц. 
9. Вік. 10. Ралі. 11. Інд. 13. Ропа. 14. Арес. 16. Ібіс. 17. Урна. 
18. Колядка. 19. Шардоне. 21. Лусака. 23. Атлант. 27. Бра-
тислава. 30. Артилерист. 33. Санітар. 34. Посівальник.  
35. Рогніда. 37. Каганат. 39. Ротонда. 45. Екзамен. 47. Таверна.  
51. Аскет. 52. Лампа. 53. Темп. 54. Арія. 55. Агра. 56. Асті. 
58. Орк. 59. „Оси“. 63. Тен.

Відповіді на кросворд, 
опублікований у числі 1

Горизонтально: 7. Арсенал. 8. Рари-
тет. 10. Команда. 11. Кичера. 12. Таврія. 
13. Торос. 15. Кантата. 18. Казарма. 
21. Загреб. 22. Грифон. 23. Перерва. 
27. Нірвана. 30. Жорна. 31. Авеста. 
33. Карась. 34. Габрово. 35. Сопрано. 
36. Моноліт.

Вертикально: 1. Драбина. 2. Сеґмент. 
3. Жатка. 4. Марат. 5. Литавра. 6. Рек-
вієм. 9. Ватра. 13. Такелаж. 14. Ско-
рина. 16. Назар. 17. Ангар. 19. Зефір. 
20. Рента. 24. Екватор. 25. Експорт. 
26. Брера. 28. Віртуоз. 29. Носоріг. 
32. Агент. 33. Колос.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілей- 
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:

• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;

• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;

• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлен-
ня.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
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В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці— світлина Ірини МАРТИН.
На останній сторінці— світлини Наталії ПАВЛИШИН 
та Ірини МАРТИН.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика ,,Аудиторія“ щиро вітає з днем народження 
проректора з науково-педагогічної роботи

Дмитра Васильовича  
ФЕДАСЮКА. 

У цей день щиро зичимо Вам міцного здоров’я, 
невтомного творчого пошуку, успіхів у всіх по-
чинаннях, щоденних справах, сміливих планах 
і сподіваннях. Хай Вас підтримують та надиха-

ють рідні люди, розуміють і допомагають коле-
ги, минають Вас негаразди та непорозуміння. 
Хай доля збагачує життєвою мудрістю, енергі-
єю, натхненням і радістю сьогодення.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
дублікат диплома спеціаліста ВН 
№ 30863310 на ім’я: Дерев’янко 
Петро Богданович;
залікову книжку на ім’я: Ільницький 
Андрій Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Данило 
Діана Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Мель-
ниченко Аліна Павлівна;
студентський квиток № 11772691 на 
ім’я: Томашевська Катерина Андрі-
ївна;
залікову книжку № 1703493 на ім’я: 
Черечін Роман Володимирович;
студентський квиток ВК № 11865327 
на ім’я: Дорош Володимир Юрійо-
вич.
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