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Акція „Мова моїх батьків — мова мого духу“  
об’єднала українців усього світу



ВАША ДУМКА

ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ

Оксана Винницька-Юсипович, почесна консулка Канади в Україні, 
докторка:

„Пишаюся своєю рідною українською 
мовою!“

Я змалку чула українську мову і спілкувалася нею вдома, в молодіжних орга-
нізаціях, суботній школі та на Богослужіннях. Це була мова моїх батьків і мова 
мого духу. Натомість загальноосвітня школа, вища освіта, професійне, наукове та 
політичне життя відбувалося мовою оточення: англійською, французькою, німецькою, 
іспанською… Коли в пізніх 80-х роках минулого століття я вперше приїхала в Україну як молодий науковець 
в рамках обміну Канада — СРСР, то побачила, що тут, як і в діаспорі, українська мова була мовою кухні, 
родини, пісні. А не мовою науки, міжнародного чи ділового спілкування, творчості. Впродовж останніх 
25 років відбувається утвердження використання української мови на всіх рівнях загального спілкування. 
Нині є підвищена зацікавленість до вивчення української мови в світі. Я маю честь брати участь у міжна-
родних конференціях в Україні та поза її межами і виступати українською мовою. Обговорювати економічні 
та торгові питання українською мовою. Брати участь у дипломатичних акціях разом із політиками різних 
держав і обмінюватися думками українською мовою. Нині українська мова поступово стає на шлях мови, 
яку використовують у наукових, політичних, бізнесових, дипломатичних колах світу. І я цим пишаюся!

Роксоляна Тим’як-Лончина, авторка фотовиставки „Вивіски в Україні: 
відмова від рідного“, учасниця публічної дискусії „День рідної мови в 

УКУ“, мешкає в США:

„В Україні відбувається лінгвоцид, 
свідомо нищиться Рідне Слово“

Тривалий час відчуваю зміни на мовному ґрунті. Дуже багато англіїзмів, зокрема 
це чути від молоді — в розмовах, професійному спілкуванні, соцмережах, на теле-
баченні. Про це ми почали говорити 10 років тому, коли в МІОКу Львівської політехніки 
відкрили цю фотовиставку. На жаль, результатів не видно. Навпаки, неконтрольована епідемія набирає 
більше імпульсів, знищується культура мовлення, зникає увага до слова та думки. Хочеться сказати сло-
вами Франкового кредо: „Якби ти знав, як много важить слово“. 
Чому я читаю по-українськи англійські слова в оголошеннях? Чи це модно? Чи це поступ? Чи це політика? А 
чи це через малограмотність влади і громадян, які засвітилися перед світом безглуздим словотворенням? 
В Україні відбувається лінгвоцид, свідомо нищиться Рідне Слово. Не стіймо осторонь. Звертаймо увагу 
очільників на цей ганебний наступ на українську мову..

Опитували Наталія ПАВЛИШИН Ірина МАРТИН та Анастасія СТЕПАНЯК

Наталія Цісар — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
філології Українського католицького університету:

„Сучасні англіїзми — не перша 
взаємодія української та англійської 
мов“

Перші контакти були ще в ХІХ столітті, коли українці емігрували до США та Канади: 
вони стикалися із поняттями та речами, яких не було в українських реаліях і потребу-

вали заповнювати лакуни словами — так з’явилося багато англіїзмів в українській мові, яку 
вони перевезли туди. Це явище мало назву „юкіш“ („ukish“) і дуже відрізнялося від сучасного. Процес був 
двосторонній, бо носії юкіш вживали також українські слова, розмовляючи англійською, і у такий спосіб 
маркували свою ідентичність, приналежність до України. Так виникали речення на зразок: „Слухати до 
музики“ (з англійської „listen to the music“) „Are you going to zabava?“ тощо.
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Випускники ІБІД отримали дипломи магістрів. Цей 
випуск особливий тим, що у ньому — п’ятеро воїнів АТО, 
переможець другого туру Всеукраїнської студентської 
олімпіади Володимир Гідей та переможниця другого 
туру Всеукраїнської студентської наукової конференції 
Світлана Станчак.

На вручення дипломів змогли 
прибути не всі вояки, які боро-
нять Україну на сході. Троє з них 
— Олександр Гарманюк, Віктор 
Якимів та Юрій Флюс — отрима-
ють свої документи згодом. А з 
Іваном Суружіу та Денисом Вла-
совим вдалося поспілкуватися. 
Іван Суружіу вчився на цивільно-
му та промисловому будівництві, 
періодично мав індивідуальний 
графік, адже він — військовослуж-
бовець-контрактник 80-ї бригади, 
на Донбасі перебуває по 6–8 мі-
сяців, починаючи від 2014 року. 
Стверджує, що на службі з розу-
мінням ставилися до того, що він 
— студент, а в університеті — що 
військовий. Його колега Денис 
Власов навчався на теплогазопо-
стачанні і вентиляції, належить до 

підрозділу спеціального призна-
чення військової служби право-
порядку. 

Цього дня дипломи отрима-
ли 205 випускників, з них — 30  
з відзнакою, до останніх належить 
один іноземець. З цієї нагоди в 
актовій залі головного корпусу зі-
бралися керівники інституту, де-
кани, викладачі, які працювали зі 
студентами впродовж навчання. 
Випускників привітав проректор 
з навчально-наукової роботи, ви-
кладач ІБІД Олег Давидчак, який 
висловив певність, що ці молоді 
фахівці використовуватимуть на-
буті знання у реалізуванні власних 
проектів і внесуть свою лепту в іс-
торію альма-матер. 

— Сьогоднішня подія свідчить 
про те, що ви залишаєте спільноту 

студентів і вступаєте до спільноти 
випускників Львівської політех-
ніки, яка славна своєю історією, 
здобутками, досягненнями, — на-
голосив проректор.

Директор ІБІД Зіновій Бліхар-
ський нагадав магістрам, що у 
Львівській політехніці інжене-
рів-будівельників готують від са-
мого створення вишу, отож, ця 
професія — одна з найповажні-
ших у світі. За даними МОН, спи-
раючись на відгуки роботодавців, 
рівень підготовки будівельників у 
нашому університеті — на другому 
місці після Київського університе-
ту будівництва та архітектури. А 
ще, починаючи від 1991 року, ІБІД 
підготував понад сім тисяч інже-
нерів будівельного спрямування. 

Випускник Богдан Джус ви-
словив вдячність викладачам за 
посіяні зерна науки, плоди яких 
він та його колеги пожинатимуть 
упродовж життя. Богдан також 
подякував своїм однокурсникам 
за можливість разом вчитися та 
спілкуватися впродовж студент-
ського життя, за ті всі випробу-
вання, які пройшли спільно.

Магістри ІНЕМ отримали дипломи в одній з аудиторій 
IV корпусу, в якому навчалися.  

Цього дня було багато вітальних 
слів та побажань, сподівань, що ма-
гістри неодмінно реалізують набуті 
знання, адже вони — випускники 
одного з найкращих університетів. 
Позаяк сьогодні економічні спеці-
альності доволі перспективні, то 
молоді фахівці знаходять собі місця 
праці не лише в Україні, а й за кордо-
ном. Як каже директор Олег Кузьмін, 
особливо такі перспективи мають ті, 
хто навчався за програмою подвій-
них дипломів і разом з українським 
документом про освіту отримав 
польський. Однак очільник інститу-
ту має надію, що, попрацювавши на 
закордонних підприємствах, молоді 
фахівці все ж повернуться з набутим 
досвідом до України, аби піднімати 
національну економіку.

— Сьогодні до нас звертають-
ся представники багатьох установ, 

підприємств із проханням дати їм 
випускників, а ми не можемо, бо 
фактично всі магістри нині вже ма-
ють хорошу роботу, — наголосив пан 
Кузьмін.

Випускник ІНЕМ, директор хол-
дингової компанії „Укрбуд“ Павло 
Фіщук закликав шукати свої пер-
спективи насамперед в Україні, аби 
мати не лише хорошу оплату праці, а 
й повагу. А Богдан Гачко, гендирек-
тор заводу мінеральної води „Солу-
ки“, оптимістично запевнив, що він 
знає нереалізованих у професійному 
плані людей, зокрема медиків, однак 
не знає нереалізованих політехніків. 

Студентський капелан о. Юрій 
Остапюк, благословляючи магі-
стрів, заохотив їх любити Україну 
такою, якою вона є, завжди бути 
усміхненими, адже це ознака, що ми 
не боїмося труднощів. Він звернув-

ся до магістрів порадами адмірала  
Вільяма Макрейна, які той свого часу 
дав випускникам Техасу:

— Найперше — всі великі мрії, 
проекти починати з малих кроків, 
з побутових речей, адже якщо мрі-
ємо про велике, не треба опускати 
маленьке. Друге — ухвалювати важ-
ливі рішення не лише розумом, а й 
великим серцем, тобто будувати і 
формувати у собі морально-етичні 
цінності, вміти бачити у команді тих, 
хто поруч і підтримати їх у важких 
випробуваннях, адже життя склада-
ється не лише з цифр, а й зі стосун-
ків. І третє — не втрачати надії, аби 
бути мужніми і пережити всі випро-
бування. 

Цими словами він дав мені як 
українцеві, християнину, священи-
ку орієнтир, куди і як рухатися далі. 
Тому сподіваюся, що і для вас вони 
стануть доречними, — сказав на за-
вершення о. Юрій.

Сторінку підготувала 
Ірина МАРТИН

МАГІСТРАМ, ЯКІ ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ , 
УРОЧИСТО ВРУЧИЛИ ДИПЛОМИ 
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ЧИ НАМ ПОТРІБЕН УКРАЇНСЬКИЙ СТЕМФОРД?

„Університет ХХІ століття: чи і як можливе 
перевинайдення українського університету?“. Це тема 
освітньої дискусії, у якій ішлося про вектори розвитку 
ЗВО, про те, чим живуть університети сьогодні, якою 
мірою вони повинні бути вільні та чому так важливо 
орієнтуватися на підприємливість. 

Еволюція 
університетів: на 
порозі невідомого 
майбутнього

Коли говоримо про розвиток 
університету, то не йдеться про 
повернення якогось втраченого 
зразка, хоча ніхто не приховує, 
що часто є чого повчитися в уні-
верситетів попередніх століть, які 
свого часу творили зразки світо-
вої вищої освіти. Сьогодні щораз 
частіше створюють сучасні уні-
верситети в різних містах Украї-
ни. Тому важливо підтримати їхні 
наміри щодо втілення та реалізу-
вання якісних ідей. Отож, кожен 
причетний до цього має ставити 
собі запитання, чим він може до-
помогти якісним змінам універси-
тету, адже часто боротьба за са-
мовиживання позбавляє відваги і 
веде до самоізоляції. 

Навколо чого сьогодні можуть 
об’єднуватися університети? Про 
це йшлося в дискусії, до якої до-
лучилися: експерт напряму „Осві-
та“ аналітичного центру „Укра-
їнський інститут майбутнього“ 
Микола Скиба, голова правління 
кластерного розвитку Clust-UA, 
декан Київської бізнес-школи 

Михайло Крікунов, академічна ко-
ординаторка мережі академічних 
інкубаторів YEP Ксенія Семено-
ва-Шевелицька, а також керівник 
магістерської програми комп’ю-
терних наук „Науки про дані“ в 
УКУ, співзасновник платформи 
„Прометеус“ Олексій Молчанов-
ський. 

Чому нині університети потре-
бують змін? Відповідь очевидна: 
змінюються покоління студентів, 
які мають певний життєвий цикл 
та освітні потреби. Зрештою, є 
межа, на якій визріває потреба 
цих змін. Сьогодні треба акцен-
тувати на тому, що університет 
— центр концентрації інтелекту, 
свободи обміну думок, свободи 
дискусії. Також важливий акцент 
— те, заради чого нам потрібен 
новий український університет. 
Наступна складова — економіка 
сучасного університету як ча-
стина інноваційної економіки, 
соціальна структура, тобто те, 
як університет вписаний у місто, 
громаду, світовий соціум. Універ-
ситет також не може бути поза 
політикою, адже він бере участь 
у виборах усіх рівнів. Це все — 
складові моделі нового україн-
ського університету як процесу 
постійного переосмислення.

Запорукою сучасного універ-
ситету мають стати й так звані 
чотири „К“: критичне мислення, 
креативне мислення, комунікації, 
колаборація.  

Скільки коштує 
якісна освіта і хто 
має за неї платити?

Відповідь на ці запитання най-
перше шукали представники ос-
вітньої влади: заступник керівника 
МОН Юрій Рашкевич, голова НА-
ЗЯВО Сергій Квіт, а також спів-
засновниця благодійного фонду 
„Повір у себе“ Ірина Іванчик та ди-
ректор Аналітичного центру CEDOS 
Єгор Стадний. 

Отож, в Україні  є два основні 
джерела надходжень до універ-
ситетів: гроші платників податків, 
тобто державне фінансування, а 
також гроші домогосподарств, ске-
ровані на контрактне навчання. Од-
нак чи можна розраховувати, що у 
найближчі три-п’ять років з’явиться 
третє джерело фінансування уні-
верситетів — пільгові кредити на 
освіту, інвестиції з бізнесу, міжна-
родні вливання коштів? 

Думки експертів були різні: це 
вже працює, однак не в такому об-
сязі, як хотілося б і, зрештою, біз-
нес у перспективі фінансуватиме ті 
структури, що дають якісні знання 
та є прозорі й чесні. На думку Ірини 
Іванчик, позаяк бізнес не є спеціа-
лістом в освіті,то він не може ство-
рювати університет. 

Юрій Рашкевич вважає, що змін 
варто очікувати приблизно за де-
сять років, але аж ніяк не раніше, 
адже наш бізнес наразі незадово-
лений якістю підготовки в універ-
ситетах, практичною готовністю до 
роботи випускників вишів. Питан-
ням якості невдоволені й закордон-
ні потенційні інвестори українських 
вишів. Отож, на його думку, спершу 
необхідно впровадити нові освітні 
програми, підвищити рівень під-
готовки фахівців, а на це потрібен 
час. 

Український університет також 
потребує якісних  стандартів, як 
вважає Сергій Квіт.  На сьогодні 
маємо 1448 закладів вищої освіти,  
у більшості яких ніхто не перейма-
ється якістю. Маємо прогресивний 
Закон про вищу освіту, який надає 
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всі можливості для академічної 
автономії, однак не всім універси-
тетам це  потрібно. Якщо говори-
ти про фінансову автономію, то її 
взагалі нема. Проте не забуваймо, 
що університет — це не лише тех-
нології, фінанси, а й жива громада.  

Чи повинні змінитися підходи 
до державного фінансування уні-
верситетів? За статистикою, 10 
державних університетів в Україні 
акумулюють і концентрують понад 
30% усього державного фінансу-
вання. Водночас пожинаємо пло-
ди системи, яка донедавна винаго-
роджувала виші не за якість, а за 
наближення до влади. 

Чи потрібно сьогодні перероз-
поділяти державні кошти для ви-
шів? На думку експертів, гроші не 
лише повинні щось забезпечувати, 
а й бути мотиваційним аспектом. 
Юрій Рашкевич вважає, що фінан-
сова частина — найбільший ру-
димент радянщини, що наразі не 
зазнав змін в українських вишах. І 
як приклад наводить вимогу щодо 
залежності бюджетного окладу 
викладача від кількості студентів, 
що часто стає причиною невідра-
хування неуспішних студентів. А 
градація зарплати між старшими 
і молодими викладачами призво-
дить до різної собівартості підго-
товки спеціалістів в університетах. 

Ще гірші справи з держзамов-
ленням. Зрозуміло й очевидно, що 
має бути держзамовлення на ме-
диків і вчителів, але очільники осві-
ти ставлять запитання, чи потре-
бують цього айтівці або правники? 
Тому для української вищої освіти 
на часі нова модель фінансуван-
ня, яка передусім матиме певні 

мотиваційні механізми, зважаючи 
на якість освіти та якість наукових 
досліджень. 

— Цього навчального року дер-
жавне фінансування отримають 
не лише державні, а й приватні 
університети, — повідомив Юрій 
Рашкевич. 

Ще одним чинником поліп-
шення якості освіти мало би стати 
зростання конкурсного бала ЗНО, 
скажімо, до 130-ти.

Підприємливий чи 
підприємницький?

Над цим питанням міркува-
ли: Олександр Акименко, спів-
засновник та керівник компаній 
Yes&Design та „Платформедіа“, 
співініціатор створення Ukrainian 
Emerging Leaders Program у Стен-
фордському університеті; Михай-
ло Винницький, радник очільника 
МОН, член Національної команди 
експертів із реформування вищої 
освіти України, викладач Киє-
во-Могилянки і Львівської біз-
нес-школи УКУ; Ярослав Приту-
ла, декан факультету прикладних 
наук УКУ; Олег Шаров, генераль-
ний директор директорату вищої 
освіти і освіти дорослих, член 
Національної команди експертів 
з реформування вищої освіти в 
Україні; Роксоляна Вороновська, 
керівниця напряму розвитку 
Львівської бізнес-школи УКУ.

Отож, що таке підприємли-
вий університет? Це насамперед 
його світоглядні чинники, котрі не 
конче пов’язані з роллю бізнесу. 
Михайло Винницький вважає, що 
саме це є завданням бакалавра-

ту: навчити молодь сумніватися, 
дискутувати. Якщо говорити про 
магістратуру, то, на думку допові-
дача, її переважно нема в Україні:

— Маємо 5–6 курс, але аж ніяк 
не магістратуру, тобто не пере-
хресний вступ і не вузьку спеці-
алізацію, щодо якої студент на-
йоптимальніше може визначитися 
на 3–4 курсі бакалаврату, адже у 
17–18 років обрати професію для 
життя фактично неможливо, тому 
треба бути готовим до кількох 
дальших змін. 

Мета підприємливого універ-
ситету — випускник, який мис-
лить незалежно, аналізує, ризи-
кує, вміє створити собі робоче 
місце, а не механічно виконує 
певну роботу.

Олег Шаров вважає, що в уні-
верситеті важливе ядро акаде-
мічної спільноти — викладачі, 
дослідники, — які зацікавлені пе-
редати студентам те, що їм самим 
цікаво.

Як університет може впливати 
на громаду, суспільство з погляду 
розвитку підприємливої екосис-
теми?  Якщо взяти до уваги при-
клад Стемфорду, то мусить бути 
достатнє  фінансування  фунда-
ментальних наук, адже кожна 
інвестиція — це розуміння гори-
зонту і того, що це принесе. Нові 
дослідження — це також нові ідеї, 
здобутки у розвитку. Зрештою, 
для наших закладів освіти важли-
вим стає міжуніверситетське ко-
лаборування — об’єднання навко-
ло якоїсь ідеї, спільне викладання 
певних дисциплін тощо.

Ірина МАРТИН
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СТУДЕНТІВ ЗАПРОШУЮТЬ БЕЗОПЛАТНО 
ПУБЛІКУВАТИСЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ

Про це „Аудиторії“ розповів відповідальний редактор 
наукового журналу „Психологічні виміри культури, 
економіки, управління“, у минулому — викладач 
Львівської політехніки Олег Лозинський.

Розкажіть, будь ласка, до-
кладніше про журнал?

— Науковий журнал „Пси-
хологічні виміри культури, еко-
номіки, управління“ виходить 
від 2014 року. Його видають ГО 
„Львівський аналітичний дім“, 
Західний науковий центр НАН 
України та МОН України. Що-
річно є чотири випуски журна-
лу — у лютому, травні, жовтні й 
січні. Мови публікації — укра-
їнська, англійська, польська та 
російська. Автори статей отри-
мують електронну версію чис-
ла у форматі PDF, за бажанням 
замовляють друкований примір-
ник за ціною собівартості друку 
(50–70 грн, залежно від обсягу 
макету). Журнал зареєструва-
ли в Міністерстві Юстиції Украї- 
ни та Міжнародному центрі ISSN 
(Франція). Є всі документи, які 
підтверджують реєстрацію. До 
редколегії входять 4 доктори 
наук, 12 кандидатів наук, 5 поль-
ських науковців із Жешувської 
політехніки. Редакційна робота 
відбувається на волонтерських 
засадах, єдині фінансові видат-
ки — друк.

А як щодо наукометричних 
баз?

— Наразі, спільно з бібліоте-
кою Політехніки, йде робота над 
розробкою сайту видання згідно 
з відповідними вимогами, аби 
згодом була перспектива по-
трапити до Scopus або Web of 
science і збільшити закордонну 
аудиторію. Поки що видання має 
фейсбук-сторінку, де можна у 
вільному доступі завантажити 
попередні 15 випусків журналу.

Чому ви взялися за цю ді-
яльність?

— Видавнича діяльність су-
проводжує мене вже давно. 
2004 року, коли я працював у 

ЛНУ ім. І. Франка на кафедрі пси-
хології, ми зі студентами ство-
рили науковий журнал, опісля 
допомагав видавати науковий 
додаток до газети „Каменяр“ 
під назвою „Гаудеамус“. Зі свого 
досвіду роботи у чотирьох львів-
ських вишах можу сказати, що 
підтримка науково-видавничої 
діяльності студентів та молодих 
науковців, захист їх авторського 
права, з метою унеможливлення 
нелегального продажу чи плагі-
ату курсових, дипломних робіт, 
залишається поза увагою.

Чим особливий ваш жур-
нал?

— Перш за все те, що у ньому 
можна публікуватися безоплат-
но, бо наукова комунікація має 
бути вільна: дуже часто науков-
цям виставляють непомірні ціни 
за публікацію (від 700 грн.), що 
стає комунікаційним бар’єром. 
По-друге, це міжвишівське ви-
дання — нейтральний майдан-
чик для комунікації, корисних 
знайомств, пошуку однодумців і 
створення власних проектів, поз-
бавлений будь-якої конкуренції 
між університетами. По-третє, 
це оперативність оприлюднен-
ня наукових праць (від прийо-
му статті до її публікування —  
1–1,5 місяці), що є важливим для 
фіксації авторського права

Видання зорієнтоване лише 
на студентів?

— Загалом, так. Уже від дру-
гого-третього курсу студенти 
пишуть наукові роботи, дослід-
жують певні теми, що є кроком 
до публікації в науковому жур-
налі. Ще більш вагомі результа-
ти з’являються під час написання 
бакалаврських та магістерських 
робіт, які обов’язково слід за-
фіксувати в науковій публікації. 
Але, звичайно, ми приймаємо 

не лише студентські роботи, а й  
магістрантів, аспірантів, інших 
молодих та вже досвідчених на-
уковців. Наукова публікація —  
найкращий спосіб вберегтися 
від крадіжок інтелектуальної 
власності, захистити авторське 
право на твір, ідею, думку тощо, 
а також — добра нагода підви-
щити самооцінку.

Які теми у пріоритеті і як від-
бувається відбір статей?

— Відсутність оплати не 
зменшує вимог щодо якості 
статей: ми публікуємо статті з 
результатами емпіричних дослі-
джень, які відповідають структу-
рі наукових текстів. Якщо стаття 
є реферативною, рекомендуємо 
її доопрацювати.

Редакційна рада заохочує 
авторів публікувати результати 
міждисциплінарних досліджень 
на межі психології, економіч-
ної теорії, маркетингу, менедж-
менту, політології, міжнародних 
відносин, правознавства, істо-
рії, теорії масової комунікації, 
культурології, мистецтвознав-
ства, релігієзнавства, педагогі-
ки тощо. Журнал стане у нагоді 
для політехніків таких інститутів 
як ІНПП, ІГСН, ІНЕМ. Комуніка-
ція з авторами та прийом статей 
здійснюється за електронною 
адресою: lviv-forum@ukr.net

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ШКОЛА, ЯКА СПОНУКАЄ ДО 
ЛІДЕРСТВА

П’ять днів інтенсивної праці, обговорень, дискусій, нових 
знайомств та сміливих планів — такою видалася перша 
Вища школа публічного лідерства, що відбувалася у Tech 
StartUp School Львівської політехніки від 18 до 22 лютого.

Понад два десятки 
спікерів із різних галузей 
ділилися досвідом із мо-
лоддю, представниками 
бізнесу, громадських ор-
ганізацій. Уже від першо-
го дня діяльності Школи 
стало зрозуміло — про-
довження буде. Затре-
буваність у такому май-
данчику, де зможуть зу-
стрічатися лідери різних 
галузей діяльності та ті, 
хто прагне дізнатися про 
досвід практиків, продик-
тована часом і розвитком 
держави.

— Вища школа публічного лідер-
ства дає можливість виокремити 
успішний досвід і сформувати на ньо-
му нових лідерів. Адже часто успішні 
люди, незважаючи на розвинуті соці-
альні мережі, медіа, живуть у доволі 
замкнутому середовищі. І якраз та-
кий майданчик є можливістю зустрі-
чатися з іншими представниками для 
дискусій. Ще одна причина створен-
ня цієї Школи, — показати корисний, 
цікавий закордонний досвід, який є в 
управлінні бізнес-корпорацій. Адже 
не завжди є час чи й змога знайти 
описаний досвід і вникнути в нього. А 
це допоможе сформувати зовсім ін-
ший рівень мислення. Бо добре знати 
те, що відбувається тут, в Україні, але 
корисно черпати досвід суспільства 
Великої Британії, Євросоюзу, США. 
До прикладу, у нас була цікава лек-
ція про досвід роботи громадських 
організацій у США. Сподіваюся, що 
після такого обміну думками, слухачі 
Школи отримають додатковий стимул, 
щоб не вичерпувати досвід служіння 
суспільству, — розповів керівник Ви-
щої школи публічного лідерства Олег 
Паска.

Загалом Школа не стільки навчає 
лідерства, скільки спонукає до лідер-
ства, особливо молодь. Це теж одне 
зі завдань, яке ставили перед собою і 
організатори, і ментори.

Аналізуючи реакції слухачів, можна 
виокремити, що їх найбільше цікави-
ло, яким є лідерство сьогодні в умовах 
соціальних мереж і відкритих даних. 
Адже воно суттєво різниться від того, 
що відбувалося ще десять років тому. 

Неабияке пожвавлення серед 
слухачів викликала й доволі склад-
на тема, що стосувалася важливості 
планування територіального роз-
витку. Цікавий був тренінг зі журна-
лістами про взаємовідповідальність 
влади, лідерів і мас-медіа. А також 
і те, що стосувалося психологічних 
аспектів лідерства: які якості, навич- 
ки необхідні лідеру. Обговорювали й 
вужчі професійні теми, що стосували-
ся реформування здоров’я. 

— Ці п’ять днів були дуже інтенсив-
ні й насичені. Зрозуміло, що не всі мо-
жуть витримати такий темп навчання. 
Тому треба таку Школу організовувати 
регулярно. Виокремлювати певну тему 
і виділити для неї декілька годин, щоб 
предметно і глибше вивчати. А заці-
кавленість є, бо навіть ті, хто запису-
валися лише на один день, приходили 
знову. Та й самі спікери задоволені. Бо 
аудиторія дуже активна, слухачі напо-
легливі й працьовиті, ставили багато 
глибоких питань. Були випадки, коли 
завершувалися заняття, а розмова 
тривала, — додав Олег Паска. 

Наталія ПАВЛИШИН
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Вартість навчання на ма-
гістратурі зміниться.  Для 
студентів стаціонару по-
дорожчає, а для вечірньої, 
заочної та дистанційної 
форм подешевшає. Ново-
введення торкнеться таких 
спеціальностей: культура 
і мистецтво, гуманітарні 
науки, соціальні та пове-
дінкові науки, журналіс-
тика, управління й адмі-
ністрування, право, архі-
тектура та будівництво, 
ветеринарна медицина, 
охорона здоров’я, сфера 
обслуговування, громад-
ське управління й адмі-
ністрування, міжнародні 
відносини.  

За результатами спільно-
го проекту МОН та Бри-
танської ради „Англій-
ська для університетів“ 
підготовлено 10 порад, 
як поліпшити викладан-
ня англійської для спе-
ціальних цілей (ESP). 
Йдеться про перевірку 
розуміння, демонстрацію, 
візуальний супровід, на-
ближення до реального 
життя, зосередження на 
мовних правилах, ефек-
тивну роботу над помил-
ками тощо. Також доречно 
звернути увагу на недо-
статню кількість годин, що 
виділено для ESP, та низь-
кий або дуже різний рівень 
англійської у студентів, які 
вимушено навчаються у 
змішаних групах.

У закладах профтехосвіти 
відкрито 185 навчаль-
но-практичних центрів 
зі сучасною технікою та 
матеріалами. З них 100 
обладнані коштом держ- 
бюджету, 85 — бізнесу 
та соціальних партнерів. 
За словами очільниці ге-
нерального директорату 
професійної освіти МОН 
Ірини Шумік, триває ро-
бота над великим інфра-
структурним проектом з 
європейськими партне-
рами, які вкладуть 58 млн 
євро, зокрема в оновлення 
навчального середовища 
закладів профтехосвіти.  

За матеріалами  
інформагенств та МОН
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СУСПІЛЬСТВО

АНГЛІЇЗМ ЧИ НОВОТВІР: ЩО ОБЕРЕШ ТИ?

Наталія Цісар — кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри філології УКУ, науковиця, котра 
досліджує „життя“ англіцизмів в українському 
мовленні. До дня рідної мови пані Наталія розповіла 
про причини виникнення цього явища та його тенденції.

Така проблема — не 
лише в Україні

— Тема мого дослідження ви-
никла в Шанхаї (Китай), мегаполі-
сі, де можна простежити сучасні 
тенденції, зокрема глобалізаційні. 
Шанхайці мали проблему: навіть 
така неспоріднена з англійською 
китайська мова, запозичувала ан-
гліцизми, транслітеруючи їх. Ста-
ло популярним вітатися „хай“, а не 
„ніхау“, прощатися — „бай-бай“, а 
не „цайц єн“. Дійшло до того, що 
молоді батьки навчали дітей анг-
лійської як першої мови. Але Ки-
тай входить до переліку держав, які 
дбають про мовну політику, тому 
у країні одразу виникла опозиція 
до англіїзації — спеціальна спіль-
нота, яка шукає відповідники до 
запозичень і всіляко намагається 
уникнути цієї проблеми. Це було на 
початку 2012 року. Коли я поверну-
лася до Львова, побачила, що наші 
тенденції нічим не відрізняються: 
нас оточує поєднання англійської 
з українськими суфіксами чи інши-
ми афіксами — ми теж прямуємо 
до глобалізації.

На дослідження мене надихну-
ла теорія мовної відносності або 
мовної картини світу, згідно з якою, 
мова є віддзеркаленням того, що 
відбувається в суспільстві: втра-
чаємо мову — втрачаємо наше ба-
чення.

Це не перша 
взаємодія 
української та 
англійської мов

— Перші контакти були ще в 
ХІХ столітті, коли українці емі-
грували до США та Канади. Вони 
стикалися із поняттями та речами, 
яких не було в українських реаліях 
і потребували заповнювати лакуни 
словами — так з’явилося багато 
англіїзмів в українській мові, яку 
вони перевезли туди. Це явище 

мало назву „юкіш“ („ukish“) і дуже 
відрізнялося від сучасного. Процес 
був двосторонній, бо носії юкіш 
вживали також українські слова, 
розмовляючи англійською, і в такий 
спосіб маркували свою ідентич-
ність, приналежність до України. 
Ще одна відмінність: „юкіш“ — це 
діалект (у Канаді, Америці тощо), 
англіцизми — соціолект — мовлен-
ня певних соціальних груп.

Молодь — показник 
майбутніх тенденцій

— Саме тому ця соціальна група 
стала респондентами мого дослі-
дження. Існує теорія, що найближ-
че майбутнє змінюватимуть мілені-
али (17–35-річні) тому вікова група 
опитаних — 16–23 роки. Учасника-
ми стали студенти різних факуль-
тетів і географії, я не опитувала 
спеціалістів ІТ-галузі, бо для них 
англіцизми — професійна лекси-
ка. До слова, хтось замислювався, 
чому ми кажемо „ай ті“, а не „і те“ 
— „інформаційні технології“?

Навіщо ж 
англіцизми?

— Є теорія, що англіїзація від-
бувається як протест проти ру-
сифікації українського мовлення. 

Інший варіант — виникає через 
контакт з іншими культурами та 
мовами. Нині ми спостерігаємо 
не лише взаємодію між мовами, 
а взаємодію національного зі сві-
товим.

Згідно з моїм дослідженням, 
глобалізація мови проявляється 
у двох аспектах: модернізації та 
ідентифікації. З певного погляду, 
мова потребує модернізації, бо 
молодь хоче вживати модні слова 
(вони не знають українських від-
повідників або думають, що їх не 
існує, хоча насправді ті просто не 
популярні), натомість  англіцизми, 
на їхню думку, — сучасні, лаконіч-
ні, легкі. За допомогою таких слів 
молодь хоче здаватися крутою, 
сучасною, почуватися „своєю“, 
показати, що знає іноземну мову, 
користується здобутками заходу 
і жила за кордоном. Цікаво, але 
лише один мій опитаний відповів, 
що не вживає англіцизмів.

Причинами є й активна урбані-
зація, яка продукує нові поняття — 
„паркінг“, „коворкінг“, „вай-фай“ 
тощо, технологічний розвиток, 
бюрократичні процеси сфери об-
слуговування, стабільне поши-
рення споживацьких горизонтів, 
переміщення культури у торгові 
центри.

Спираючись на відповіді моїх 
опитуваних, українські новотво-
ри мають бути сучасні, лаконічні, 
точні, милозвучні, легкі, зрозумі-
лі та зручні. Чи відповідають вони 
таким вимогам — можна дізнати-
ся на платформі „Словотвір“.

Слово „англіцизм“ — 
теж англіцизм

— Українською термін звучить 
як „англіїзм“. Існує ще один варі-
ант, автором якого є Юрій Шеве-
льов, — „американізм“. Різниця 
між ними полягає у двох варіан-
тах англійської — британському 
та американському. Як на мене, 
„американізм“ означує культур-
не явище, поняття, які запозичу-
ємо з американської культури. 
Якщо ж йдеться про запозичен-
ня слова, варто вживати термін 
„англіїзм“.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

ч. 6 [3046]
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СУСПІЛЬСТВО

АКЦІЯ „МОВА МОЇХ БАТЬКІВ — МОВА МОГО ДУХУ“  
ОБ’ЄДНАЛА УКРАЇНЦІВ УСЬОГО СВІТУ

До Дня рідної мови 20 лютого у Львівській політехніці 
відбулася акція „Мова моїх батьків — мова мого духу“. 
Її ініціював та організував Міжнародний інститут 
освіти, культури та зв’язків із діаспорою на чолі з 
директоркою Іриною Ключковською на знак єдності 
українців у своїй державі та поза нею.

Акція мала три частини. Пере-
довсім відбулася поетична спіль-
нодія „В рідній школі рідна мова“, 
до якої долучився проректор Олег 
Давидчак та студенти — учасники 
Народного театру-студії „Хочу“ 
Народного дому „Просвіта“ на-
шого університету. Під акомпане-
мент бандури та скрипки звучали 
поетичні рядки про рідну мову. До 
акції доєднався також квартет На-
родного камерного оркестру „Полі-
фонія“ Народного дому „Просвіта“ 
Львівської політехніки — виконува-
ли різні відомі музичні твори.

Друга частина акції — мандрів-
на виставка плакатів „Мова моїх 
батьків — мова мого духу“. Кожен 
із плакатів — особлива глибина 
думки українців із діаспори — гро-
мадських лідерів, політиків, науков-
ців, митців. Саме вони та мільйо-
ни українців у всьому світі у часи 
бездержавності зберігали та роз-
вивали українську мову і сьогодні 
невтомно вкладають свою працю 
та зусилля задля її розвитку та по-
пуляризації. Надалі ця експозиція 
помандрує різними країнами світу.

І остання складова цього проек-
ту — трансляція низки відеороликів 
та плакатів із цитатами у соціаль-
них мережах.

— „Мова моїх батьків — мова 
мого духу“ — це слова бразилій-
ської поетки українського похо-
дження Віри Вовк. Така акція — це 
спільнодія. Тут немає головних чи 
другорядних учасників. Адже тільки 
разом ми можемо бути успішні і цей 
урок маємо пам’ятати. Ніхто, крім 
нас, не може утвердити українську 
мову, — наголосила ініціаторка 
проекту, директорка МІОКу Ірина 
Ключковська. — На цій виставці 
представлено думки людей різних 
професій — лінгвістів, мовознав-
ців, урядовців, бізнесменів — тих, 
хто впродовж століть виборював 

наше право говорити українською 
мовою. Це сотні українців за межа-
ми нашої держави, які творили це 
чудо, що називається „українська 
мова“. Важливо, щоб до кожного з 
нас прийшло усвідомлення, що ці 
люди, які живуть за межами Укра-
їни, — це наші брати й сестри, нас 
єднає любов до рідної мови і до рід-
ної землі. І це одне зі завдань, яке 
ставить перед собою ця виставка.

Думками про те, як українська 
мова розвивається нині у світі, 
поділилася почесна консулка Ка-
нади в Україні, докторка Оксана 
Винницька-Юсипович.

— Я змалку чула українську мову 
і спілкувалася нею вдома, у моло-
діжних організаціях, суботній школі 
та на богослужіннях. Це була мова 
моїх батьків і мова мого духу. Нато-
мість загальноосвітня школа, вища 
освіта, професійне, наукове та полі-
тичне життя відбувалися мовою се-
редовища: англійською, французь-
кою, німецькою, іспанською… Коли 
у пізніх 80-х роках минулого століт-
тя я вперше приїхала в Україну як 
молодий науковець у рамках обмі-
ну Канада — СРСР, то побачила, що 
тут, як і в діаспорі, українська мова 
була мовою кухні, родини, пісні. А 
не мовою науки, міжнародного чи 
ділового спілкування, творчості. У 
Києві, де я мешкала вісім місяців, 
мова Державного педагогічно-
го інституту іноземних мов (сьо-
годні — Київський національний 
лінгвістичний університет) була не 
українська. Тоді, під час наукової 
конференції в Одесі, в якій я брала 
участь, змушена була попросити, 
щоб мені надали перекладача, бо 
я не розуміла виступів російською 
мовою. Коли я висловила своє зди-
вування, мені пояснили, що укра-
їнською спілкуються на базарах. 
Пригадуючи нині цей сумний стан 
нашої мови, потрібно пам’ятати, що 

українська мова пройшла нелегкий 
шлях. У 1989 році (в той час я меш-
кала в Києві) постановою ЦК КПРС 
було законодавчо закріплено ро-
сійську мову як загальнодержавну. 
П’ять років перед тим, у 1984 році, 
всім вчителям російської мови 
було підвищено зарплати. Це були 
останні краплі у 400-річній історії 
виведення української мови як мови 
розвитку, творчості, — наголоси-
ла Оксана Винницька-Юсипович. 
— Сьогодні українська мова — це 
мова, якою спілкуються 45 мільйо-
нів людей, які живуть в Україні та 
понад 20 мільйонів, які мешкають 
за межами України. Впродовж ос-
танніх 25 років відбувається утвер-
дження української мови на всіх 
рівнях загального спілкування. 
Нині є підвищена зацікавленість до 
вивчення української мови в світі. 
Я маю честь брати участь у між-
народних конференціях в Укра-
їні та поза її межами і виступати 
українською мовою. Обговорюва-
ти економічні та торгові питання 
українською мовою. Брати участь у 
дипломатичних акціях разом із по-
літиками різних держав і обмінюва-
тися думками українською мовою. 
Українська мова поступово стає на 
шлях мови, яку використовують у 
наукових, політичних, бізнесових, 
дипломатичних колах світу. І я цим 
пишаюся!

Проект відбувається за підтрим-
ки Світової Федерації Українських 
Жіночих Організацій (СФУЖО).

Наталія ПАВЛИШИН

| С
ві

тл
ин

а 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин

ч. 6 [3046]
28 лютого — 6 березня 2019 9



СУСПІЛЬСТВО

ЧИ СТАНЕ ЧЕЛЕНДЖ ВИКЛИКОМ?

Цьогорічний захід „День рідної мови в 
УКУ“ розпочався з виставки  рекламних 
вивісок і фотоколекції Роксоляни Тим’як-
Лончини зі США. Ця виставка 10 років тому 
відбулася у МІОКу. Тепер пані Роксоляна 
вкотре хоче привернути нашу увагу до 
засилля англіцизмів в українській мові. 
Саме це стало темою дискусії, у якій взяли 
участь мовознавці, студенти, громадські 
активісти, представники місцевої влади.   

У нашому щоденному 
ритмі щораз більше дед-
лайнів, ми в очікуваннях 
фідбеків, різні професій-
ні питання розв’язуємо, 
послуговуючись нетвор-
кінгом, грошові кошти 
залучаємо через фан-
драйзинг, професійно 
зростати нам допомагає 
коуч, ми охоче слухаємо 
спікера, сміливо втілює-
мо стартапи, беремо до 
уваги слушні лайфхаки 
і без вагань приймаємо 
челенджі. Ці новітні тер-
міни заполонили не лише 
наше щоденне мовлен-
ня, а й рекламні вивіски, 
назви крамниць, фірм, 
закладів харчування. Те, 
як вони активно впро-
ваджені у Львові, вивча-
ли студенти-філологи і 
представили учасникам 
дискусії дослідження „Ін-
шомовні слова у мовному 
ландшафті Львова“.  

Зрештою, суть запо-
чаткування Міжнародно-
го дня рідної мови поля-
гала саме у захисті мови, 
адже з-поміж шести ти-
сяч мов у світі полови-
ні загрожує зникнення. 
Коли 1952 року влада 
Пакистану проголосила 
урду єдиною державною 
мовою, якою розмовля-
ло лише 3% населення, 
у країні це сприйняли 
негативно, особливо на 
сході, де переважала 
бенгальська мова.  Від-
булися протести, під час 
яких поліція вбила кількох 
мирних мешканців. Із 1971 

року, після проголошення 
незалежності Східного 
Пакистану, 21 лютого по-
чали відзначати як день 
мучеників за мову. А за  
29 років ЮНЕСКО про-
голосило Міжнародний 
день рідної мови.

Українська мова на-
лежить до тих мов, яким 
тривалий час загрожува-
ло знищення. Щобільше, 
як це не сумно, нею по-
слуговуються далеко не 
всі українці. За найнові-
шими даними руху „Про-
стір свободи“, приблиз-
но дві третини громадян 
України називають укра-
їнську мову рідною, але 
лише 55% говорять удо-
ма українською, а це оз-
начає, що 4‒5 мільйонів 
не послуговуються укра-
їнською мовою в побуті, 
попри те, що вважають 
її своєю рідною. На за-
питання про курс мовної 
політики, 64% населення 
виступають за зміцнення 
державної мови. 

Тривалий час україн-
ська мова потерпала від 
засилля росіянізмів, од-
нак останнім часом дода-
лися англіїзми. До того ж, 
як зазначає Роксоляна 
Тим’як-Лончина, часто 
їх пишуть так, що турис-
там-англійцям незрозу-
мілі написи, бо з помил-
ками, а українці не мають 
поняття, що вони означа-
ють (якщо йдеться про 
слова вузького вжитку). 

Над перекладом анг-
лійських  слів, що актив-

но входять у наш ужи-
ток, працює майданчик 
„Словотвір“, пропонуючи 
українські відповідники. 
Його засновник Михайло 
Свистун розповів, що ідея 
започаткування цього 
проекту виникла десять 
років тому, коли постало 
питання, як з англійської 
на українську перекласти 
вакансію програміста — 
mobile apps developer. На 
сьогодні „Словотвір“ має 
3,5 тисячі перекладів за-
позичень. Їх пропонують 
на сторінки інтернет-ви-
дань, представництв іно-
земних виробників тощо. 
Кожен із небайдужих 
може стати учасником 
„Словотвору“ — пропо-
нувати свої відповідники, 
голосувати за переклади 
запозичень, пропонувати 
до спільного пошуку сло-
ва, що потребують пере-
кладу.

Гаряча дискусія то-
чилася навколо того, 
чи може місцева вла-
да впливати на те, аби 
у власних назвах фірм, 
кафе, крамниць перева-
жали українські відпо-
відники і як саме це ро-
бити на підставі чинного 
законодавства. Головна 
спеціалістка сектора 
охорони об’єктів куль-
турної спадщини Львів-
ської міської ради Мар’я-
на Онисько, яка входить 
до робочої групи з пого-
дження проектів вивісок 
у Львові, розповіла про 
те, що всі вивіски повин-

ні бути українськомовні, 
за винятком зареєстро-
ваних знаків, емблем, 
написів. Однак, на жаль, 
підприємці часто нада-
ють перевагу англійським 
написам і приходять до 
міськради вже зі свідоц-
твом про реєстрацію в 
Українському інституті 
інтелектуальної власно-
сті, тож найбільше, чого 
можна від них домог-
тися — паралельного 
напису українською мо-
вою. Представник дер-
жадміністрації, громад-
ський діяч, який обстоює 
вживання української 
мови,  Роман Матис  не 
погоджується з тим, що 
треба зобов’язувати біз-
нес дбати про українські 
назви їхніх торгових ма-
рок. Його слова: „Зали-
ште бізнесу можливість 
попрацювати під тим 
іменем, яке вони собі ви-
брали — і споживач сам 
вирішить“ викликали 
серед учасників диску-
сії хвилю непогодження. 
Зрештою, значно пере-
конливішою була думка 
Роксоляни Тим’як-Ло-
нчини  та інших диску-
сантів про те, що мусить 
бути законодавча вимога 
щодо українськомовних 
написів, якої необхідно 
дотримуватися всім. Це 
насамперед зацікавлю-
ватиме споживача, який 
отримуватиме зручну та 
зрозумілу інформацію. 

Ірина МАРТИН    
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СУСПІЛЬСТВО

ФЕНОМЕН ЖЕРТВИ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ —  
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

Минулого тижня в усіх куточках України вшановували 
Героїв Небесної Сотні. У Львові теж відбулося чимало 
акцій, серед яких — дискусія „Феномен жертви 
Героїв Небесної сотні — без права на забуття“. Вона 
зібрала духовенство різних конфесій, громадських 
діячів, волонтерів, родичів Героїв. Організувала захід  
БО „Фундація Духовного Відродження“ ЛА УГКЦ.

Привітав присутніх заступник 
голови міста з питань розвитку Ан-
дрій Москаленко, зазначивши, що 
п’ять років тому, як і нині, відбува-
ються події, які змінюють історію, 
долю країни. А героїзм набуває 
нових смислів, бо ці люди жили 
поруч із нами, вчилися з нами в 
одній школі, на одному курсі…

— Переживаючи ті події, свід-
ками яких ми були, мабуть, не раз 
запитували себе: „Чим керувалися 
люди, які були на Майдані?“. Вони 
захищали не державу, не владу, 
а Людину та її гідність. А найваж-
ливіше, що Бог дав людині — це 
гідність, і ми не можемо її змарну-
вати, — наголосив капелан Львів-
ської Архідієцезії Римо-Католиць-
кої Церкви о. Роман Стадник. 

Особливі спогади про Револю-
цію Гідності має завідувач кафед-
ри Літургійних наук УКУ, заступник 
голови Патріаршої Літургійної Ко-
місії УГКЦ отець Василь Рудейко. 
Згадуючи ті нелегкі дні, він наго-

лосив, що тоді особливу роль мала 
молитва.

— Молитва нагадувала кожно-
му, хто був у тому вирі подій, що 
він стоїть на боці добра і світла. 
Пригадайте, захисників Майда-
ну оспівували як Воїнів Світла, 
бо вони ними й були. Щогодини 
на нічних молитвах за Україну 
на Майдані запалювали ліхтарі. 
Образ світла всередині нас, яке 
мало би прогнати темряву брехні, 
несправедливості, — підкреслив 
священик.

Про те, що сьогодні ми є учас-
никами і творцями історії, говорив 
клірик Свято-Покровського кафе-
дрального собору Православної 
Церкви України о. Артемій Ба-
бленюк. Ця жертва змінила життя 
багатьох людей. Люди, які були у 
горнилі подій, перебороли страх, 
бо окунулися в море любові, єдно-
сті, яка панувала на Майдані.

У межах дискусії говорили й 
про те, що на Майдані Церква 

була як одно ціле. Люди, які сто-
яли на барикадах, об’єднали всіх 
християн. 

— Я був декілька разів на Львів-
ському Майдані. До Києва не зміг 
поїхати через недугу. Та я не про-
пустив жодного похорону Героїв 
Небесної сотні у Львові, тож так 
вшановував пам’ять Воїнів Світла, 
— поділився спогадами лауреат 
Шевченківської премії поет Ігор 
Калинець.

Присутні погодилися, що у ті 
дні найважливішим для всіх було 
питання гідності, яку захищали. 
Знайшлися однодумці, знайшлася 
віра у те, що є ще хтось, крім тебе, 
хто змінюватиме країну. І багато з 
цих людей, можливо, й не замис-
люючись про це, стали Героями.

Своїми думками про майбут-
нє країни та події, які досі ятрять 
душу, поділився і брат Героя Не-
бесної Сотні Степан Сольчаник. 
Він зазначив, що нині важливими 
мають бути не просто відкриття 
ще однієї меморіальної таблиці чи 
встановлення пам’ятного знака, а 
передусім пам’ять: за що загинули 
ці люди. І щоразу, минаючи таку 
таблицю чи знак, потрібно запи-
тувати себе: „Чи не зрадив я їхню 
віру у зміни, чи не переступив че-
рез їхню жертву?“.

Наталія ПАВЛИШИН
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СУСПІЛЬСТВО

У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
ЖЕРТВ ХОДЖАЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

За ініціативи Посольства Республіки Азербайджан 
в Україні та підтримки Міжнародних Центрів 
ЮНЕСКО і „Місії Миру“ 18 лютого в Політехніці 
провели міжнародний семінар „Збройні конфлікти, 
їх прогнозування і захист територіальної цілісності 
держав, та правові аспекти геноциду у м. Ходжали“.

Ходжалинська трагедія — 
вбивство азербайджанців, яке 
здійснило вірменське збройне 
угрупування в ніч із 25 на 26 лю-
того 1992 року. Її називають най-
більш жорстоким кровопролит-
тям у часі Карабаської війни: за 
одну ніч загинуло 613 осіб цивіль-
ного населення, зокрема 63 ди-
тини, 106 жінок, 70 літніх людей. 
150 осіб зникли безвісти, 1275 
взяли у заручники.

На початку семінару провели 
перформанс зі вшанування жертв 
геноциду в місті Ходжали, зокре-
ма відбулося покладання квітів, 
показ документального фільму 
„Справедливість для Ходжали“, 
який до 25-річниці трагедії від-
зняв Об’єднаний Конгрес азер-
байджанців у Львівській області, 
та хвилина мовчання.

Опісля, проректор Львівської 
політехніки Олег Матвійків за-
кликав усіх присутніх до плідної 
співпраці, дружби, миру, під-
тримки, взаєморозуміння між 
українським та азербайджан-
ським народами та між нашими 
державами.

Своїми спогадами поділив-
ся учасник тих трагічних подій 
львів’янин, командир вертолітно-
го екіпажу, пілот Леонід Кравець:

— Ми вивозили жінок, дітей, 
старих. Працювало 8 чи 10 вер-
тольотів від 8 ранку до 10 вечо-
ра. Ми були впевнені, що вивез-
ли всіх, ніхто не міг уявити, що в 
ніч із 25 на 26 лютого трапиться 
таке лихо, бо в селі залишалися 
лише озброєні чоловіки, які захи-
щали свої домівки. З’ясувалося, 
що четвертина населення таки 
залишилася у селі, думаючи, що 
чоловіки їх захистять. Але ніхто 
не враховував, що Ходжали штур-
муватимуть БТР-ами, танками, 
артилерією. Звичайно, сили були 

нерівні. Організатори злочину 
знали, що в селі залишалися жін-
ки, діти, але все ж віддали наказ. 
Однак і це було не найстрашні-
ше. У таких ситуаціях завжди є 
гуманітарний коридор, хоча його 
важко було назвати таким: була 
холодна зима, вночі температу-
ра падала до –10, і щоб пройти 
через цей кордон, потрібно було 
подолати гору 600–700 м заввиш-
ки. Навіть удень зробити це було 
важко, не те, що вночі, з дітьми на 
руках — йти треба було 2–3 або 
4–5 км. Організатори розстріляли 
з кулеметів усіх, хто йшов через 
цей коридор, — згадує пілот.

Інший учасник подій в Азер-
байджані, командувач козацьки-
ми військами, громадський діяч, 
генерал-полковник Іван Плохот-
нюк провів паралель між трагіч-
ними подіями в Азербайджані та 
на сході України:

— В Азербайджані конфлікт 
продовжується вже понад 30 ро-
ків. За цей час з боку Вірменії 
проти Азербайджану було про-
ведено велику кількість злочинів, 
унаслідок яких загинуло понад 
20 тисяч осіб, більшість з яких — 
азербайджанці, 1 мільйон 200 ти-
сяч стали біженцями — це велика 
трагедія. Така ж трагедія триває 
вже впродовж 5 років і в нас на 
Сході, де вже загинуло 13 тисяч 
осіб, багато людей поранено і 
взято в полон. Події у Нагірному 
Карабасі (ред. — Азербайджа-
ні) 20 лютого 1988 року покла-
ли початок руйнування міфу про 
дружбу народів СРСР. Зміцнення 
контактів між Україною й Азер-
байджаном диктує сьогодення, 
і відповідає не тільки інтересам 
наших держав, але й загальній 
світовій тенденції консолідувати 
зусилля для адекватних відпові-
дей викликам від загроз міжна-

родного тероризму і військових 
конфліктів.

Окрім науковців, на семінар 
завітали Надзвичайний і поваж-
ний посол Республіки Азербай-
джан в Україні Азер Худєв, вій-
ськовий історик, генерал Ігор 
Репін, українські військові, азер-
байджанська діаспора та інші 
поважні гості. Завершився захід 
звучанням Славня України азер-
байджанською мовою.

— До нас звернувся листом 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Азербайджану в Україні 
щодо організування такого се-
мінару в Політехніці. Після попе-
реднього ознайомлення зі зміс-
том і порядком денним заходу 
стало зрозуміло, що тема семі-
нару є актуальна для сьогодення 
України. Характер військових дій 
та злочини, які було вчинено в 
Нагірному Карабаху, подібні до 
злочинів російської армії в До-
нецькій та Луганській областях у 
2014–2015 роках. Загалом, тема 
збройних конфліктів та захисту 
мирного населення завжди є 
емоційно важка, тому вважаю, 
що цими питаннями мають за-
йматися науковці та юристи — як 
військові, так і цивільні. У Полі-
техніці є досвід та науковий по-
тенціал доцентів і професорів, які 
можуть досліджувати такі важкі 
теми. Тому ми відгукнулися на 
прохання азербайджанської сто-
рони й допомогли організувати 
семінар. Крім цього, у нас навча-
ються студенти з Азербайджану, 
ми маємо підписані угоди про 
наукову та освітню співпрацю з 
трьома закладами вищої освіти 
міста Баку — Азербайджанським 
університетом архітектури і бу-
дівництва, Азербайджанським 
технічним університетом та Ака-
демією поліції МВС Азербай-
джану. Семінар, де вшанували 
пам’ять мирних жителів Ходжали, 
ще більше зміцнить зв’язки і взає-
мовідносини між нашими країна-
ми й народами, — прокоментував 
подію проректор Матвійків.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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КУЛЬТУРА

„АКУСТИКА ТІНЕЙ“: ІСТОРІЇ ПРО 
КЛАСИКІВ У ПОДКАСТАХ

Випити кави з Хемінгуеєм, Гессе чи Камю — цілком 
реально, якщо під час сніданку ввімкнете свій гаджет 
із відповідним аудіофайлом. Річ у тім, що розповідь 
про того чи іншого „дивного чоловіка“, записана в 
ньому, — не відтворення фактів із біографії, а спроба 
відправити уяву слухача в той час, коли автор жив, 
зануритися в його внутрішній світ. Подкаст-проект 
„Акустика тіней“ містить 15 історій про найвидатніших 
світових письменників, а також такі літературні явища, 
як магічний реалізм та хоррор.

Авторському проектові „Акусти-
ка тіней“ Іванни Шкромиди вже два 
з половиною роки, та він продов-
жує розвиватися. Її бажання роби-
ти подкасти і любов 
до літератури вили-
лися у довготривалу 
пошукову й творчу 
діяльність, позбав-
лену комерційності. 
Темою першого под- 
касту стали бітники і 
Керуак. Інформацію 
про них надали Юрій 
Андрухович і Андрій 
Любка, Колос з гур-
ту „Фіолет“, а також 
одногрупник Іван-
ни, якому тема була 
близька і „якому по-
добалося, що буде в 
одному подкасті з Андруховичем“. 
Від ідеї запису подкасту і до її втілен-
ня минуло три тижні. Тепер робота 
над кожним подкастом займає біль-
ше часу, бо не є основною й часто 
експерти через свою зайнятість не 
мають часу поділитися інформацією.

— Робота над подкастом — це 
для мене дуже інтимно й енергоза-
тратно, — розповіла під час зустрічі 
в Першій львівській медіатеці Іванна 
Шкромида. — Спершу я багато чи-
таю про письменника, про котрого 
хочу розповісти, слухаю інші под-
касти. Згодом, поговоривши з екс-
пертами, розшифровую записи роз-
мов і пишу сценарій. Значна частина 
з того, що вони сказали, залишаєть-
ся невиданою — намагаюся вибрати 
найважливіше. Потім підбираю му-
зичне оформлення й монтую.

З усіх письменників мені най-
довше (два місяці) працювалося 
над Гессе. Він не є моїм улюбленим 

автором, тому я про нього нічого не 
знала. Згодом настільки заглибила-
ся в його творчість, що стало цікаві-
ше працювати, ніж коли записувала 

про тих, кого любила.
Ми пам’ятаємо 

зі шкільних, універ-
ситетських лекцій 
письменників як іде-
алістичних осіб, тоді 
як вони були зви-
чайними людьми, 
які переживали свої 
складнощі долі. Тому 
структурно в моїх 
подкастах велику 
частину ефіру при-
свячено приватному 
життю класиків, що 
допомагає легше ро-
зуміти їхню літера-

турну творчість. Правда, не завжди 
вдається знайти експертів, які спро-
можні розповідати про відомих осо-
бистостей неакадемічно.

Такий якісний і цікавий проект є 
свідченням того, що подкаст як яви-
ще є і в Україні. Звісно, нам ще нара-
зі далеко до США чи Європи, де спо-
стерігається на подкасти бум і де ро-
бота над ними є оплачуваною. Запит 
на аудіопродукт зростає через брак 
у людей часу переглядати відео — 
подкасти дуже зручно слухати в до-
розі, вони дають змогу займатися ін-
шими справами. Та знайти свій доб- 
ре зроблений контент українською 
мовою важко. У цій ситуації „Акусти-
ка тіней“ є до певної міри і просвіт-
ницьким проектом — слухачам дуже 
важливо знати, чому письменники 
пишуть, і проектом, який заповнює 
прогалину в українському аудіопро-
сторі.

Наталя ЯЦЕНКО

Комітет з Національної премії 
імені Тараса Шевченка наз-
вав цьогорічних лауреатів. 
У номінації „Публіцистика, 
журналістика“ він відзначив 
Богдана Гориня та Оксану За-
бужко. У номінації „Музичне 
мистецтво“ — Володимира 
Шейка, „Візуальне мистецтво“ 
— Василя Чебаника, „Кіномис-
тецтво“ — Романа Бондарчука, 
„Театральне мистецтво“ — 
Ростислава Держипільсько-
го. Результати голосування 
буде подано на затвердження 
Президенту України. Премію 
традиційно вручатимуть на 
початку березня.

У галереї МО „Дзиґа“ відкри-
ли виставку безпредметного 
мистецтва The World of Icons. 
Організатори представили ро-
боти 31 художника з Європи, 
США, Австралії та України, які 
працюють з безпредметним 
мистецтвом і його сучасними 
напрямами. Відкрили вистав-
ку українські митці Мирослав 
Вайда, Сергій Попов, Олена 
Домбровська. The World of 
Icons — виставка-підсумок 
міжнародного проекту Icons, 
який відбувався торік у ви-
ставковому просторі Музею  
М. Булгакова у Києві. 

У львівській Опері початок 
березня ознаменується 
показом прем'єри Ріхарда 
Ваґнера „Лоенгрін“. За ча-
сів Незалежності ця опера 
з'явиться на українській сцені 
вперше. До постановки виста-
ви театр запросив німецького 
режисера Міхаеля Штурма. 
Інтерпретація сюжету опери 
актуальна й сучасна, незвична 
й неочікувана. Вона показує, 
що суспільство, в якому нема 
змоги ставити запитання, не 
розвивається.

„Данте-симфонія. Орґан-
но-світлове шоу“ — пер-
форманс, який відбудеться  
10 березня в Будинку ор-
ґанної та камерної музики. 
Це буде концерт-синергія, 
в якій поєднаються класич-
на музика, поезія, живопис: 
орґаністки Надія Величко та 
Єва Куліковська гратимуть 
„Данте-симфонію“ Ференца 
Ліста, віджей Альберт Врубель 
створюватиме візуальний ряд.

За матеріалами інформагенцій

ч. 6 [3046]
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ПРОСВІТА

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
     ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років
Політехніка 
революційна

Подій було стільки, 
що неможливо всі пе-
рерахувати, та особли-
во хочу згадати участь 
політехніків у пікету-
ванні Верховної Ради 
і в 100-тисячному мі-
тингу біля Республікан-
ського стадіону в Києві 
30 вересня — 1 жовтня 
1990 року, які переросли 
у всеукраїнський страйк. 

Працівники і студенти 
Львівської політехніки —  
учасники Всеукраїн-
ського попереджуваль-
ного страйку на мітингу 
1 жовтня також прийняли 
ухвалу з протестом про-
ти підписання нового со-
юзного договору, вимо-
гами до Верховної Ради 
УРСР оголосити про 
вихід зі складу СРСР, 
розпуску КПУ і націона-
лізації її майна, а від ад-
міністрації інституту —  
ліквідації партійного 

комітету КПУ, першо-
го і другого спецвідді-
лів, відставки ректора  
М. Гаврилюка й редакто-
ра інститутської багато-
тиражної газети.

Такі вимоги ухва-
лювали вже не раз на 
зборах, конференціях, 
спільних засіданнях гро-
мадських і профспілко-
вих організацій ще від 
початку весняного се-
местру, а також студен-
ти під час страйку 1‒7 
березня 1990 року.

Та наймасовішою і 
найрезонанснішою стала 
акція голодування сту-
дентів на площі Жовтне-
вої революції (відтоді —  
Майдан Незалежності), 
яка ввійшла в історію 
України як Студентська 
революція на граніті 
(2‒17 жовтня 1990 року). 
Її організували Студент-
ське братство Львівщини 
та Українська студент-
ська спілка, що діяла в 
Києві та східних облас-
тях України. Лідерами 
від Львова були політех-

ніки Маркіян Іващишин, 
Ігор Коцюруба й Андрій 
Салюк.

Головними вимогами 
молоді були: недопу-
щення підписання ново-
го союзного договору; 
перевибори Верховної 
Ради на багатопартійній 
основі не пізніше весни 
1991 року; повернення 
на територію УРСР укра-
їнських військовослуж-
бовців, а також проход-

SS Мітинг на стадіоні „Дружба“ у Львові 
напередодні 1 вересня 1989 р. Виступає лідер 
Студентського братства Ігор Коцюруба.

SS Студентська революція на граніті,  
Київ, жовтень 1990 р.

Початок у чч. 3 — 5
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ження військової служби 
юнаками-українцями 
тільки на території рес-
публіки; націоналізація 
майна Компартії Украї-
ни та ЛКСМУ; відставка 
голови Ради Міністрів 
В. Масола.

Наслідком акції стали 
відставка голови Ради 
Міністрів Віталія Масола 
і відмова від проходжен-
ня строкової військової 
служби за межами Укра-
їни. Та найголовніше — 
студентська революція 
розбудила тисячі киян 
і мешканців інших міст 
України, продемонстру-
вала, що зросло поколін-
ня, готове до боротьби 
за самостійну Україн-
ську державу, і показа-
ла, що з владою можна 
боротися.

Політехніка 
еволюційна

Водночас у Політех-
ніці вже працювали над 
демократичним стату-
том інституту, обгово-
рювали проблемні пи-
тання мовної політики 
і духовної сфери. Акти-
вісти вимагали від ад-
міністрації припинити 
політизацію навчального 
процесу і науки; винести 
з усіх приміщень атри-
бути комуністичної іде-
ології; відмовитись від 
цільового набору сту-
дентів з-поза меж Украї-
ни; домогтися розподілу 
випускників інституту на 
місця праці в УРСР; пе-
ребудувати навчальний 
процес на основі сучас-
них методів педагогіки 
й впровадження у нього 
останніх досягнень нау-
ки і техніки; перегляну-
ти програми суспільних 
дисциплін, скоротити 
їхній обсяг, відміни-
ти державний іспит із 
марксизму-ленінізму; 
розширити зв’язки із 
закордонними навчаль-
ними закладами задля 
обміну досвідом орга-

нізовування навчально-
го процесу, технічною i 
науковою інформацією 
та взаємного скеру-
вання студентів, аспі-
рантів і викладачів на 
навчання й підвищення 
кваліфікації; здійснюва-
ти навчання і підготов-
ку студентів-іноземців 
українською мовою; 
повернути стару назву 
інституту — Львівський 
політехнічний інститут 
(замість ордена Леніна 
політехнічний інститут 
імені Ленінського ком-
сомолу); проводити по-
свячення в студенти під 
національним прапором 
і за участі духівництва. 

Об’єднання осеред-
ків ТУМ, НРУ і обидва 
профкоми виступили 
на захист працівників і 
студентів, які зазнавали 
утисків від адміністра-
ції за діяльність у про-
гресивних громадських 
організаціях, вимагали 
поновлення в інституті 
студентів, відрахованих 
за участь у передвибор-
ній кампанії 1989 року та 
за участь у неформаль-
них об’єднаннях.

Унаслідок цих про-
цесів ректор Михайло 
Гаврилюк узяв творчу 
відпустку, виконувачем 
обов’язків ректора було 
призначено проректора 
з наукової роботи про-
фесора Станіслава Во-
ронова. Відтоді ректорат 
і компартійний комітет 
почали шукати і часто 
знаходили порозуміння 
з громадськістю. У ба-
гатьох спільних нарадах 
і круглих столах брав 
участь заступник голови 
студентського профкому 
Володимир Крайовський 
(від 1991 року — голова 
профкому). У деяких по-
чинаннях нас підтриму-
вав комітет комсомолу 
ЛПІ, який очолювала 
студентка ЕМФ Марта 
Хрущ. 

Для організацій-
ної роботи Товариства 

української мови було 
виділено приміщення 
(308 кімната у I н. к.). 
Проректор Станіслав 
Жерновий розпорядив-
ся відремонтувати його, 
забезпечити меблями 
і телефонним зв’яз-
ком. Професор Віктор 
Яворський дозволив 
за кошти своєї науко-
вої теми замовити на 
Дослідному заводі дві 
металеві шафи. Добре 
попрацювали маляри: 
зробили побілку у золо-
тисто-жовто-блакитних 
кольорах і так якісно, що 
вона добре тримається 
й досі. Коли голова ТУМ 
доцент Євген Шморгун 
побачив цей кабінет, то 
сказав (і ніхто йому не 
заперечив), що ми під-
готувалися до тривалої 
роботи і боротьби. Ніхто 
з нас тоді не міг собі уя-
вити, що незалежність 
буде проголошено так 
скоро і, використавши 
приміщення, через два 
роки ми передамо його 
кафедрі української 
мови.

Так ніби й непомітно 
Політехніка змінюва-
лася. Ради ТУМ і НРУ у 
взаємодії з профспілко-
вим комітетом організу-
вали лекції на історичні 
теми й зустрічі з відоми-
ми політиками. Я прига-
даю лиш ті, до яких був 
причетний особисто: 
з Ларисою Крушель-
ницькою, Ярославом 
Дашкевичем, Богданом 
Якимовичем (органі-
затор Марія Захарко), 

Ростиславом Братунем, 
Степаном Хмарою, Ми-
хайлом Горинем, Ми-
хайлом Швайкою і Ми-
колою Плав’юком. 

Від початку 1991 року 
і до літа в актовій залі 
I н. к. цикл лекцій з істо-
рії визвольних змагань 
України у ХХ столітті 
читав історик і диси-
дент професор Вален-
тин Мороз. Читав у залі 
повністю заповненій 
студентами, працівни-
ками інституту та інши-
ми львів’янами. Питан-
ня розглядав із позиції 
українських інтересів, 
у дусі притаманного 
йому україноцентриз-
му і, як він сам казав — 
українськими очима, а 
не через чужі окуляри. 
На одній із його лекції 
ми збирали кошти на 
допомогу страйкуючим 
шахтарям.

Дуже часто після 
лекцій ми збирались для 
обговорення у нашому 
кабінеті, порушували 
також питання політи-
ки у державі і на місцях, 
приймали гостей. Такі 
зустрічі тривали кілька 
годин і тоді мені випада-
ла честь відпроваджу-
вати пана Валентина 
до гуртожитку у районі 
вулиць Личаківської — 
Мечнікова, де він тоді 
мешкав, та ще й у доро-
зі продовжувати цікаві 
розмови. 

Володимир ЯРЕМКО
Далі буде

ПРОСВІТА

SS Професор Віктор 
Яворський

SS Валентин Мороз
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„ТРЕБА ДБАТИ, ЩОБИ ПОЗА УНІВЕРСИТЕТОМ  
ВИ РУХАЛИСЯ МАКСИМАЛЬНО“
Ви не курите, але багато сидите? Фізична пасивність 
вбиває не згірш за куріння. А ще вона сприяє набору 
ваги, якої дуже важко позбутися. Гіподинамія 
характерна для нашої цивілізації і є своєрідною 
розплатою за технічний прогрес. Однак не закликаємо 
вертатися до печер — можна бути красивим і здоровим 
і в сучасних умовах. Сертифікований фітнес-тренер 
Уляна Депутович власним прикладом доводить це і 
спонукає до цього інших.

— У дитинстві я не була актив-
ною: відстань від дому до школи 
займала лише дві-три хвилини 
ходьби, часто пропускала уроки з 
фізкультури або сиділа під час них 
на лавці, — згадує дівчина. — Про-
блема в тому, що в школі нам не 
прищеплювали любові до фізичної 
культури, не пояснювали для чого 
вона нам потрібна, просто застав-
ляли здавати нормативи, до здачі 
яких навіть, бувало, і не готували. 
Відповідно ні в мене, ні в більшості 
моїх однокласників спорт не ви-
кликав жодних позитивних емоцій. 
А через низьку рухову активність і 
неправильне харчування я набула 
зайву вагу й різні комплекси.

В університеті, оскільки викла-
дання було майже таким самим, як 
у школі, ставлення до фізкульту-
ри не змінилося. Не спонукало до 
занять і віддалене розташування 
спорткомплексу. Почати рухатися 
мене змусило бажання подобати-
ся хлопцям (більшість дівчат ідуть 
від мотивації виглядати гарною). 
Спершу я перепробувала різні спо-
соби схуднення, пов’язані з голо-
дуванням, але потім зрозуміла, що 
важливішою є фізична активність. 
Почала ходити на танці, займати-
ся в тренажерному залі. Та швидко 
кинула, бо не було достатньо моти-
вації: ходила за компанію, а коли не 
йшла подруга, то не ходила і я. Тіль-
ки на старших курсах університету 
я прийняла більш свідоме й зважене 
рішення піти самостійно на групові 
заняття, що були сумішшю аеробіки 
і функціональних тренувань.

І як це рішення виникло?
— Я хотіла мати красиве накачане 

тіло, подобатися собі й іншим. Та-
кож на мене вплинули і відретушо-
вані фото просушених бікіністок, які 
я бачила в інтернеті. Я собі думала, 
що теж можу такою стати, та згодом 
збагнула, що не заради цього тре-
ба займатися фізичною культурою 
— заняття потрібні для мого здо-
ров’я. Тож я стала активно відвіду-
вати групові заняття, повернулася в 
тренажерний зал. Згодом зауважи-
ла, що в моїх подруг болить спина, 
бо вони постійно сидять, а в моїх 
батьків, які теж ведуть малорухо-
мий спосіб життя, болять суглоби. 
В мене, завдяки тому, що треную- 
ся, цих симптомів нема. Невдовзі 
зрозуміла, що можу допомагати 
іншим і вирішила стати фітнес-ін-
структором.

Скільки часу минуло від усві-
домлення, що треба зайня-

тися собою, і до регулярності? 
Що власне їй сприяло?

— У фітнесі я вже понад шість 
років. Мені пощастило мати дуже 
хороших інструкторів, які показу-
вали, що тренуватися — це клас-
но, це круто. І моїй регулярності 
сприяло оточення, в якому опи-
нилася — люди харчувалися пра-
вильно, тренувалися регулярно. 
Дівчата, з якими разом займали-
ся, стали моїми подругами. Тому 
якщо хочеш чимось зайнятися, 
спершу знайди оточення, яке буде 
тебе надихати.

Ваш спосіб життя якось по-
значився на друзях чи ні?

— Так, частково. Деякі мої по-
други почали правильно харчува-
тися. Інші, оскільки розповідала 
їм, що можна отримувати радість 
не лише від результату, а й від са-
мого процесу тренування, стали 
відвідувати тренажерний зал.

Як правильно себе спонукати 
до змін?

— Недостатньо мати бажання 
схуднути, потрібно знайти в собі 
реальну мотивацію. Треба спита-
ти себе, для чого я хочу схуднути, 
що мені це схуднення дасть? Від-
повідь („я хочу вдягти плаття, яке 
раніше носила“, „я хочу подоба-
тися своєму хлопцеві“) і буде ва-
шою мотивацією. Але є люди, на 
яких і така мотивація не діє. Тоді 
треба оточити себе людьми, які 
вже досягли того, чого хочете ви. 
По-друге, поставити ціну за до-
сягнення: якщо схудну, то куплю 
собі щось (позитивна мотивація) 
або якщо я не схудну, то віддам 
подрузі свою найкращу річ (не-
гативна). І обіцянку слід озвучити 
публічно, записати. Щоб не зійти 
посередині шляху, потрібно ста-
вити не тільки основну мету, а й 
проміжні цілі. Бо часто початковий 
запал гасить розуміння, що тобі 
нелегко, що ти не звик до тако-
го. Прописування, чого хочеш до-
сягти за маленькі проміжки часу 
і чого хочеш досягти внаслідок 
своїх дій наприкінці, допомагає 
не збитися з обраного напряму.
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Але людина — істота слабка 
і навіть з таким підходом у 

неї можуть виникнути спокуси, 
як-от погана погода, тож ліпше 
полежу на дивані, ніж піду до 
спортзалу. Як з цим боротися?

— Найголовніше — людина 
має йти свідомо до своєї цілі. 
Без усвідомлення, що завдяки 
тренуванням я буду здоровою, 
буду гарно виглядати, проживу 
довше, важко. Своїм клієнтам я 
пропоную подумати, який бонус 
вони отримають від того, що не 
будуть активними, їстимуть соло-
дощі, і який, якщо займатимуться 
собою? Хіба це співмірні речі — 
охота більше поїсти і полежати, 
ніж довше жити, бути красивим і 
здоровим?

Більшості потрібен тренер. Бо 
коли ти займаєшся сам, навіть 
якщо заплатив за абонемент, ти 
можеш іти або не йти на заняття. 
А якщо ти заплатив тренерові і він 
чекає на тебе о певній годині, то 
це підвищує рівень відповідаль-
ності перед собою і перед ним. 
Таким чином ти отримуєш додат-
кову мотивацію.

У мене були клієнтки, які у 
20 років важили 115 кг, а опісля 
занять — 70. Але треба знати, що 
схуднення не відбувається мит-
тєво. Звісно, можна схуднути і 
за місяць, та плата дуже велика 
— здоров’я. Мені відома історія 
двох дівчат, які закупили в інтер-
неті яйця китайських паразитів і 
спожили їх. Оскільки хробаки, що 
з них виросли, пожирали все, що 
їли дівчата, ті стали худнути. Коли 
худнення не припинялося, одна з 
них звернулася до лікаря, а друга 

ні — історія закінчилася летально. 
Тож перед тим, як худнути, треба 
проконсультуватися з фахівцями, 
не робити все підряд, що вичита-
ли в інтернеті. Якщо „дієта“ — це 
якесь строге обмеження, то ліпше 
до неї не вдаватися. Варто харчу-
ватися збалансовано — їсти все, 
та дотримуватися порційності.

Тобто самого руху — ходь-
би, пробіжок, фітнесу для 

доброго самопочуття і гарного 
вигляду недостатньо, треба зва-
жати ще й на харчування?

— Так. Щоб збалансувати своє 
харчування, то, звісно, найліпше 
звернутися до дієтолога. Та перші 
кроки балансу можемо зробити і 
самостійно. Мусимо зрозуміти, 
що для уникнення проблем зі здо-
ров’ям, зокрема з кишково-шлун-
ковим трактом, повноцінно їсти 
маємо тричі на день. Так вечеря 
повинна б складатися з риби, м’я-
са або яєць і легких вуглеводів — 
овочів. Далі — додати у свій раціон 
більше свіжих продуктів — овочів 
і фруктів. Замінити макарони, бі-
лий хліб і картоплю на каші. Це до-
дасть нам клітковини і мінералів. 
Варто відмовитися від фаст-фу-
дів, джанк-фудів і від смаженого. 
А також — від продуктів, які міс-
тять транс-жири — пальмову олію, 
маргарин тощо. Інколи вже ліпше 
обрати продукт, який містить цу-
кор, аніж їх — вони сприяють роз-
витку ракових клітин. Наступний 
крок — відмовитися від цукру. Бо 
він дає нам зайву енергію, яку ми 
часто не встигаємо використати, 
та негативно впливає на підшлун-
кову й стан нашої шкіри.

Є якийсь лайфхак, як безболіс-
но відмовитися від цукру?

— Можна знайти йому корис-
ну альтернативу: робити цукерки 
із фініків і горіхів, але пам’ятати, 
що в них теж є досить калорій, і не 
переїдати. Замінити солодощі на 
фрукти, проте їсти не більше 200 — 
300 г фруктів на день. І треба пити 
багато води. Кава і чай — це вже 
їжа, яка має свою калорійність. До 
того ж, вони містять кофеїн, котрий 
виводить з організму воду. Тому 
після них пийте воду додатково.

Студенти й викладачі часто 
ведуть малорухливий спо-

сіб життя — сидіння годинами 
за партою чи столом, увечері — 
комп’ютер. Що можна їм поради-
ти для подолання гіподинамії?

— Насамперед треба дбати про 
те, щоби за межами університету 
ви рухалися максимально — хоча 
би багато ходили пішки. Встановіть 
мобільний додаток для відмірюван-
ня кроків — робіть щонайменше 
10 тисяч кроків на день. Це дасть 
ліпший кровообіг і вплине добре 
на суглоби — виробляється ріди-
на, яка їх змащує, вони стираються 
повільніше, і хребет — його жив-
лення відбувається завдяки дифузії, 
а вона можлива тоді, коли людина 
рухається. Навантаження мають 
бути щодня, але різні: сьогодні — 
силове, завтра — прогулянка, піс-
лязавтра — розтяжки.

По-друге, треба звернути ува-
гу на те, як ви сидите: найчастіше 
сколіоз з’являється у шкільні або 
студентські роки. Щоби постава 
була рівна, слід подбати про укріп- 
лення м’язів спини. Для цього по-
трібно виконувати вправи, які нази-
ваються екстензії: лягаємо на жи-
віт і піднімаємо руки і ноги догори. 
Важливо працювати і з розкриттям 
верхнього плечового поясу, груд-
ного відділу. Дієвим методом є ба-
гатосуглобова щоденна розминка 
— повороти головою, плечима, ру-
ками, тулубом — до відчуття тепла. 
Якщо перерва між парами мала й 
нема змоги вийти погуляти, то таку 
розминку можна практикувати і під 
час неї. Після кожної пари варто 
робити вправи і для очей — пал-
минг, фокусування. Увечері ідеаль-
ними будуть йога і пілатес — вони 
розслаблять і підготують до сну.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
7. Гори в Європі. 8. Той, кому посилають лист, теле-
граму; одержувач. 9. Яблучна горілка, популярна у 
Франції. 10. Найбільший фонтан у стилі бароко в Римі. 
12. Творчий склад театру. 14. Натхнення, піднесеність, 
ентузіазм, запал, викликані якоюсь ідеєю, подією. 
16. Кущ з колючими гілками та кисло-солодкими їс-
тівними ягодами. 18. Син дядька або тітки, двоюрід-
ний брат. 19. Наука, що вивчає тваринний і рослинний 
світ минулих геологічних епох. 20. Житловий будинок 
разом із двором, городом. 21. Ансамбль з дев’ятьох 
виконавців. 23. Велика сім’я левів; зграя. 25. Холодна 
зброя з довгим прямим двосічним клинком, що була 
на озброєнні кирасирів у ХІХ ст. 27. Водна оболонка 
Землі. 28. Вертикальна підпора у вигляді жіночої по-
статі, що її використовують як архітектурну прикра-
су. 29. Барильце для зберігання на судні питної води. 
30. Чернець, який прийняв схиму; печерник.

Вертикально:
1. У Стародавньому Римі заміжня жінка, мати сімей-
ства. 2. Металева деталь з отвором посередині, що 
має гвинтову різьбу для нагвинчування на болт. 3. У 
давньогрецькій міфології син Урана і Геї, велетень з 
оком посередині чола. 4. Полога площина, що заміняє 
сходи, наприклад для в’їзду в гараж. 5. Форма об’єд-
нання підприємств, при якій вони втрачають свою 
виробничу, комерційну самостійність і підпорядкову-
ються єдиному централізованому управлінню. 6. Гру-
па в’ючних тварин, що перевозять вантаж та людей і 
переважно рухаються одна за одною. 11. Місто-порт 
в Іспанії на узбережжі Середземного моря. 13. Той, 
хто займається грабіжництвом, розбоєм. 15. У дав-
ньоримській міфології богиня долі, талану, випадку. 
17. Кам’яна гора зі стрімкими схилами та гострими 

виступами; бескид. 18. Цирковий артист-комік. 20. Ду-
ховий глиняний або фарфоровий музичний інструмент, 
що звучанням нагадує флейту. 22. Перевезення паса-
жирів, вантажів без пересадки (без перевантаження) 
на проміжних пунктах. 23. Зачіска з чужого волосся. 
24. Популярні молодіжні штани. 26. Зовнішній покрив 
тіла людини. 27. Ділянка землі в пустелі, що різко ви-
діляється серед навколишнього простору розвитком 
рослинності завдяки наявності води.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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29 30

НАШ КАЛЕНДАР
Пам’ятні дати
28.02.1890 — народився Осип Сорох- 
тей, український графік і живопи-
сець.
1.03.1918 — Мала Рада ухвалила закон 
про систему грошей, Державний герб 
та громадянство УНР.
1.03.1977 — у Києві відкрито пам’ятник 
Григорієві Сковороді (скульптор Іван 
Кавалерідзе).
2.03.1631 — помер Йов Борецький, за-
сновник скиту Манявського на Іва-
но-Франківщині.
2.03.1861 — в Україні скасовано кріпа-
цтво. 
2.03.1876 — народився Мирон Корду-
ба, український історик, автор праць з 
історії Галицько-Волинського князів-
ства, історичної географії, топоніміки.

2.03.1882 — народився Архип Тесленко, 
відомий український письменник.
3.03.1889 —  народилася Наталена Ко-
ролева, українська письменниця.
3.03.1934 — енкаведисти розстріляли 
Олеся Досвiтнього, українського пись-
менника.
3.03.1947 — помер Фiларет Колесса, 
визначний український фольклорист, 
композитор i літературознавець.
4.03.1678 — народився Антоніо Віваль-
ді, італійський композитор.
4.03.1750 — обрано гетьманом України 
Кирила Розумовського. 
4.03.1815 — народився Михайло Вер-
бицький, український композитор, ав-
тор музики до Славня України.
4.03.1949 —  народився Володимир 
Івасюк, український композитор-піс-
няр.
5.03.1827 — народився Леонід Глібов, 
український байкар.

5.03.1904 — народився Марко Вороний, 
український письменник (син поета 
Миколи Вороного).
5.03.1950 — загинув генерал Роман 
Шухевич-„Чупринка“, Головний коман-
дир УПА, Голова Проводу ОУН в Україні.
6.03.1475 — народився Мікеланджело 
Буонарроті, італійський скульптор, 
маляр, архітектор і поет, представник 
Високого і Пізнього Відродження.
6.03.1856 — народився Микола Садов-
ський (Тобiлевич), український актор, 
режисер, один з основоположникiв 
українського театру.
6.03.1939 — у Києві відкрито пам’ятник 
Тарасові Шевченку (скульптор Матвій 
Манізер).
6.03.1951 — помер в емiграцiї у Францiї 
український письменник i громадський 
дiяч Володимир Винниченко.
6.03.1980 — помер Григір Тютюнник, 
український письменник.

ч. 6 [3046]
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та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК
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редагування, скорочення текстів. 
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ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Націо-
нальний університет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Сас Юлія Дмитрівна; 
залікову книжку на ім’я: Куль Марія Олександрівна;
студентський квиток № 12279320 на ім’я: Паремо-
ненко Юлія Юріївна;
студентський квиток № 12242759 на ім’я: Ковальчук 
Вікторія-Іванна Ростиславівна;
студентський квиток № 1903037 на ім’я: Гай Василь 
Ігорович;
студентський квиток № 10283763 на ім’я: Ільчишин 
Руслан Тарасович;
студентський квиток № 11819905 на ім’я: Белець Алі-
на Віталіївна;
студентський квиток ВК № 11324268 на ім’я: Бабен-
цов Георгій Андрійович;
студентський квиток на ім’я: Мокрицька Ілона Лю-
бомирівна;
студентський квиток на ім’я: Тимошенко Катерина 
Олександрівна.

Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Володимиру Миколайовичу Чубаю з приводу смерті його

батька.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив кафедри тех-
нології біологічно ак-
тивних сполук, фар-
мації та біотехнології Інституту хімії та 
хімічних технологій Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ сер-
дечно вітає з ювілеєм доцента кафедри

Наталію Геннадіївну  
МАРІНЦОВУ.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Оминають сльози, смуток чи біда, 

Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, 
Радість і повага на многі літа. 

Радості й кохання зичим не на рік, 
На усе життя бажаєм щиро, 

Щоб прекрасним й довгим був жіночий вік, 
Із любов’ю, спокоєм та миром!
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