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ЧИ СПРАВДІ В ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК РІВНІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗУВАННЯ?
— Бачення, якими мають бути
жінка і чоловік закладає наша
сім’я. Прямих утисків жінок
нині немає, але українки не
наважуються йти в політику,
будувати кар’єру тощо — не
хочуть, бо бояться, що їх засудять, не підтримають. Так
склалося історично.
За статистикою, жінки отримують на 25% меншу заробітну
плату, ніж чоловіки, 195 незалежних країн світу очолюють
лише 17 жінок, у ВР України
жінки займають 11,7% місць,
у парламентах світу — 22%,
у Європарламенті — близько
35%.
Коли жінка опиняється у політиці — до неї висувають подвійні
вимоги, приділяють багато
уваги її зовнішності. Якщо
красива — вже підозріло, бо
„як вона може приймати політичні рішення?“, „чия вона
ставлениця?“. Якщо некрасива
і незграбна — „смішна!“. Якщо
чітко дотримується своїх поглядів і не слухає чужих нашіптувань — „вперта!“. Так, над
чоловіками-політиками також
сміються в соцмережах, але
до жінок-політиків цей інтерес
жвавіший: ЗМІ характеризують їх за одягом, зачіскою,
особистими фотографіями.
Жінка в політиці — окреме
випробування.
Олена Пчілка, рідна сестра Михайла Драгоманова, не загубилася у його тіні, не боялася
висловлювати свою думку,
дискутувала з чоловіками високого рівня, мала чітке власне бачення на політичне життя
держави. За це її не любили,
навіть ті чоловіки, які прагнули
підняти жіноцтво з колін — і
для них це було занадто.
Українському суспільству потрібно подолати багато перепон, аби знищити стереотипне мислення, тільки тоді ми
зможемо рухатися вперед, —
Ірина Андрусяк, асистент кафедри історії держави і права.
Продовження теми на 7 с.

Іван Крук, студент третього курсу Інституту
права і психології:

„Ми рівні у правах“
Так. Ми всі рівні у правах. У суспільному становищі жінки й чоловіка відмінність певна є: чоловік
— голова сім’ї, тому він важливіший і в суспільстві, ухвалює рішення. У мусульманських країнах це
відбувається на законодавчому рівні — жінки мають
правові обмеження, а в Україні нас зрівняли у правах.
Зоряна Андрущак, студентка третього курсу
факультету прикладної математики й
інформатики ЛНУ ім. І. Франка:

„Відчуваю упереджене
ставлення, бо я — дівчина“
Я б хотіла відповісти „так“, але… Я навчаюся на
факультеті прикладної математики й інформатики,
з чого вже можна зрозуміти, що відсоткова кількість
хлопців і дівчат тут суттєво різна. У моїй групі — троє дівчат і двадцять
хлопців. Я відчуваю упередження стосовно того, що я дівчина. Це буває
рідко, але інколи чую ремарки стосовно свого кольору волосся (Ред. —
світлого), хоч цього не повинно бути. Деколи мою роботу оцінюють не за
тим, як виконано завдання, а за якимись іншими критеріями. Однак я все
одно вірю, що в наш час значний відсоток успіху залежить від зусиль, які
я докладаю, а не від зовнішніх чинників. Навчання мені дається не важко,
я з легкістю можу довести, чому моя робота виконана правильно.

Ірина Перів, студентка третього курсу
Інституту права і психології:

„За законом ми рівні,
але стереотипи…“
З погляду юриспруденції, ми маємо рівні права,
але основна проблема — існування стереотипів.
Більшість чоловіків демонструють неупереджене ставлення до розширення прав жінок, але кожен десятий з них
досі погоджується зі стереотипними твердженнями, що це призводить до
обмеження прав чоловіків, а жінки, які виходять на ринок праці, відбирають
робочі місця у чоловіків. На жаль, більшість моїх однолітків продовжують
пов’язувати соціальне призначення жінок з функціями домогосподарок, які
мають народжувати й виховувати дітей. Як тільки жінка починає заявляти про
свої права, одразу піддається насильству — економічному, сексуальному, фізичному або емоційному. Найбільш поширений стереотип, з яким я стикаюсь
у повсякденні — оцінювання моїх інтелектуальних здібностей за зовнішністю.
Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)
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Майже годину студенти
Інституту економіки та
менеджменту спільно
зі своїми колегами з
Інституту гуманітарних і
соціальних наук 11 березня
в холі другого поверху
свого навчального корпусу
декламували вірші Тараса
Шевченка.
Молодь організувала такий
поетичний марафон, щоб привернути увагу до вшанування чи
не найзнаковішої постаті нашого
народу. Керівництво обох інститутів радо підтримало таку ініціативу молоді. Як наголосив директор
ІНЕМ професор Олег Кузьмін, їхні
студенти встигають всюди: здобувають перемоги на олімпіадах та
в конкурсах, добре себе зарекомендовують у міжнародних про-

| Світлини Наталії Павлишин

ПІВПАРИ ДЛЯ ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА

грамах обміну, активні в суспільно-громадському житті університету. Тож, коли молодь ініціювала
цей захід — радо пішли назустріч
цьому.
Як зазначив декан магістратури ІНЕМ Юрій Малиновський, не
було ані відбору поезії, ані встановленого порядку виступів. Це
абсолютно вільний формат. Загалом до участі в цій акції заре-

єструвалося 25 учасників із двох
інститутів.
Студенти одні за одними читали поезії, які їм найбільше подобаються. Хтось знав вірші напам’ять,
хтось — читав зі смартфона. До
поетичного марафону мали нагоду долучитися всі охочі, зокрема
й викладачі.
Наталія ПАВЛИШИН

ВИКЛАДАЛА І СПІЛКУВАЛАСЯ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОЮ

| Світлина Ірини Мартин

На кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки
матеріалів ІІМТ вшанували пам’ять Марти Замори. Урочисте
засідання приурочили до її 100-ліття.

До Львівської політехніки Марта Замора
прийшла далекого 1951
року. Тут працювала до
кінця життя, яке було
нелегке та особливе.
Уродженка Городенки

на Івано-Франківщині.
Батько викладав математику в приватній
українській гімназії, де
директором був відомий
Антін Крушельницький.
Згодом родина переїхала до Полтави, ще за
якийсь час — до Харкова. Треба сказати,
що батько був січовим
стрільцем, тому згодом
зазнав переслідувань
і його життя закінчилося трагічно. Попереду — арешт, заслання,
знову арешт і, у 1937
році, розстріл. Дівчина
пережила не лише розстріл батька, а й родини
Крушельницьких, арешт

тітки Наталі, етапування
мами до Казахстану. Їй
було лише 18, коли залишилася сама, адже брат
Євген тоді навчався в
Москві. Студентка Харківського механіко-машинобудівного інституту
здобувала спеціальність
„металознавство“. За те,
що не відмовилася від
батька, її відрахували з
комсомолу. Після закінчення інституту спершу
працювала на заводі.
Вже маючи маленьку
дитину, під час війни
довелося пережити окупацію, переїзд на Урал.
Після повернення вступила до аспірантури,

захистила дисертацію,
викладала.
— Як їй вдалося втриматися в науці з такою
біографією — невідомо.
Можливо, порятувало
те, що вийшла заміж за
однокурсника Бориса
з прізвищем Кашкадамов, — розмірковує зять
Марти Замори, професор ІІМТ Володимир
Палаш.
Батько прищепив
доньці любов до природи, мандрівок, а також до принципового
вживання української
мови. Свої лекції вона
читала лише українською, що тоді в технічному виші не було
перевагою. Мама Софія
Левицька заклала доньці зерно артистичності.
Закінчення на 4 с. m

4

ч. 8 [3048]
14 — 20 березня 2019

СТУДІЇ

ДЕБЮТНА ВИСТАВКА ЯК РЕЗУЛЬТАТ
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ

| Світлина Ірини Мартин

У 226 аудиторії головного корпусу Львівської
політехніки в рамках проекту „Зустрічі“ відкрилася
міжнародна виставка-семінар шести польських
художників

Свої роботи представили викладачі Вищої технічної школи Катовіце: Марек Дзюк, Олександер
Кокот, Евеліна Вилензек-Добронь,
Катерина Новаковська, Кароль Гавронський, Марцін Богенек. Виставка
триватиме до 20 березня. Саме тоді
зі своїми роботами до нас приїде
наступна група художників.
Своєю чергою викладачі Інституту архітектури Львівської політехніки — Максим Богуславський, Іван-

на Бучковська, Олег Лясковський,
Романна Мотиль, Наталія Павлюк,
Ореста Ремешило-Рибчинська,
Юрій Сентимрей, Ольга Челомбітько, Віктор Хаджинов, Віктор Штець,
Ігор Якубовський — 12 березня
представлятимуть свої роботи у
галереї мистецтв архітектурного
факультету Вищої технічної школи
Катовіце.
Як зазначає ініціаторка і кураторка міжнародних виставок семі-

нарів, доцентка кафедри дизайну
та основ архітектури ІАРХ Ореста
Ремешило-Рибчинська, ідея проекту виникла на основі напрацьованих результатів плідної співпраці в
рамках міжнародної програми живописної та обмірної практик студентів. Понад два роки тому почала
діяти угода між двома вишами, де
навчаються майбутні архітектори
та дизайнери. За цей час відбулися
спільні наукові конференції, гостьові лекції, пленери.
Польських художників привітала
і вручила їм сертифікати за участь
у проекті очільниця відділу міжнародної освіти Наталія Гоц. До привітань долучилися представники
керівництва Інституту архітектури
Ярослав Ракочий і Оксана Юрчишин.
— Усі творчі роботи митців,
учасників „Зустрічей“, ми впорядкували в каталозі. Основна ідея
цього проекту полягає в тому, аби
частіше зустрічалася студентська
молодь, викладачі двох освітніх
закладів, де працюють художники,
які мають різні традиції, школи. Заохочую і студентів залучатися до
проекту. Маємо намір у майбутньому організовувати спільні пленери,
брати участь у спільних міжнародних наукових ґрантах, — зазначає
Ореста Ремешило-Рибчинська.
Ірина МАРТИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

Зі студентами Марта Замора любила мандрувати. Заохочувала їх до досліджень, була науковим
керівником кількох дисертаційних робіт. Активно
брала участь у конференціях. Її запрошували
читати лекції до Польщі та
Німеччини. Видала навчальні посібники, українсько-англійсько-російський словник з матеріалознавства. Тривалий

час збирала матеріали,
аби наприкінці 80-х років упорядкувати книжку
про батька — „Один зі
сорока мільйонів“.
…Того дня пролунало
багато теплих спогадів
про Марту Замору. Були
присутні її діти: Софія,
Наталя, Павло, а також
онуки, колишні студенти. Син підготував презентацію. Усі говорили
про її порядність, творчу, практичну, життєву активність. Нелегка

| Світлина Ірини Мартин

ВИКЛАДАЛА І СПІЛКУВАЛАСЯ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОЮ

доля не зламала Марту
Замору, а навпаки —
додала їй стійкості, рішу-

чості, любові до життя,
до людей і до праці.
Ірина МАРТИН
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РЕЗУЛЬТАТИВНА СПІВПРАЦЯ ЗА ПРОГРАМОЮ „ЕРАЗМУС+“
Нещодавно проректор з наукової роботи Наталія Чухрай
та професор кафедри менеджменту і міжнародного
підприємництва Ігор Олексів побували у Кінгстонському
університеті (Велика Британія).
У рамках програми візиту — зустрічі з першим
віце-ректором, з керівником бізнес-школи та її
представниками, науковцями університету. Вдалося організувати кілька
переговорів на стратегічному рівні, побачити, як
університет розвивається
у різних напрямах —
науковому, інноваційному, підприємницькому, відвідати стартап-школу, технопарк,
докторську школу, побувати в асоціації, яка
надає акредитаційні
послуги університетам
і бізнес-школам.
Львівська політехніка співпрацює з Кінгстонським університетом за програмою
„Еразмус+“ три роки.
За цей час близько 40
викладачів Політехніки
побували у Кінгстонському університеті з різними
візитами, 19 студентів
пройшли відбір на семестрове навчання. Участь
у проекті дає можливість
нашому університету вивчати британський досвід, працювати над поліпшенням якості освітніх
послуг, наукових напрямів
і підприємницьких проектів.
— Усе починалося з
маленького проекту, —
розповідає професор
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва ІНЕМ Ігор
Олексів, який був серед
перших учасників разом
зі своїми колегами —
доценткою Вікторією
Харчук, асистенткою,
а тоді ще студенткою
Оленою Угольковою.
До проекту долучилися

проректор Олег Давидчак і завідувач кафедри
адміністративного та фінансового менеджменту
ІАПО професор Назарій
Подольчак.
Цей перший маленький проект передбачав
мобільність викладачів,
удосконалення освітніх

Вона розповідає:
— Коли ми вперше побували в британському
університеті, то доволі
швидко зрозуміли, що
якщо хочемо якісних змін
в освіті, науці, зрештою,
в країні, треба, щоб якомога більше наших колег
їхали за кордон по досвід.

програм. З нього зародилися три нині чинні
проекти, які передбачають:
двосторонню мобільність науковців двох університетів;
мобільність наших
студентів, тобто семестрове навчання у Кінгстонському університеті;
стажування англійських студентів на українських підприємствах.
Також діє проект для
магістрів Creative Spark,
який курує професор
Подольчак. Це все сприяє саморозвитку, науковій співпраці, а також
удосконаленню системи
розвитку якості. Зрештою, дослідження, які
здійснила та апробувала
в Кінгстонському університеті Вікторія Харчук,
стали основою її докторської праці.

Тому вирішили писати
проекти з мобільності. За
три роки у партнерстві з
Кінгстонським університетом і зокрема з доктором Аланом Флаверсом,
який у цьому університеті курує програму „Еразмус“, нам дуже багато
вдалося здійснити. Тричі
наші проекти вигравали і
здобували фінансування.
На сьогодні маємо різну
співпрацю, зокрема наші
викладачі читають лекції
британським студентам.
Британські викладачі,
коли приїжджають до Політехніки, читають лекції не лише студентам,
а й аспірантам. Остання
була про сучасні методи
дослідження. Один із їхніх
семінарів був присвячений практичним порадам
про те, як публікуватися
за кордоном. А кілька місяців тому професор біз-

нес-школи Кінгстонського
університету організував
спільний семінар із нашими науковцями та викладачами.
Олена Уголькова зауважила, що українських
студентів у британському
університеті захоплює
студентоцентровість —
коли викладачі зважають
на їхню думку. І після повернення з Кінгстона змінюють вимоги до викладання і викладачів. Там
вони побачили застосування різноманітних інструментів активного
навчання і прагнуть
отримати це тут.
Вже певний час
ідеться про міжнародну акредитацію хоча б
однієї спеціальності чи
навіть цілого інституту
у Львівській політехніці. На думку Вікторії
Харчук, це дало б нам
більше іноземних студентів, зокрема китайців, які у виборі закордонного навчання зважають на такий чинник.
На сьогодні співпраця
з Кінгстонським університетом — найбільший проект „Еразмус+“ не лише у
Львівській політехніці, а
й в Україні. Хочеться нагадати, що окрім ІНЕМ, з
Кінгстонським університетом активно співпрацює
ІІМТ, зокрема кафедра
ПМОМ, про що не раз писала „Аудиторія“.
— 23 травня у Львівській політехніці відбудеться підсумкова зустріч
учасників проекту. Прибудуть усі причетні до цього
з Львівської політехніки та
Кінгстонського університету. Хочу тим анонсом
запросити всіх зацікавлених у міжнародних
навчаннях і стажуваннях,
зокрема студентів, — підсумовує проректор Наталія Чухрай.
Ірина МАРТИН
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ВІКТОР ПИНЗЕНИК РОЗПОВІВ ПОЛІТЕХНІКАМ
ПРО ПЕРЕШКОДИ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ
Про стан сучасної української економіки, фінансові
тонкощі зі студентами-економістами Львівської політехніки
поспілкувався екс-міністр економіки, екс-міністр фінансів,
колишній віце прем’єр-міністр, народний депутат України,
чинний професор багатьох університетів, випускник нашого
університету Віктор Пинзеник у межах лекції „Перешкоди
економічному зростанню“.
— Нині чуємо досить
дивну риторику: що мало
не помахом пера люди
стануть багатші. Та, щоб
говорити про зріст статків, має зростати економіка. Кажуть, що українська
економіка росте. Так! Та
перше на що варто звернути увагу — темпи економічного зростання. Не
варто забувати, що цьому передувало два роки
(2014–15 роки) сильного
спаду. Тож за цей період
наша економіка має на 6%
менше зросту, ніж це було
до 2014 року. Тобто перша проблема, яка постає
перед Україною — темп
економічного розвитку,
— розпочав свою лекцію
Віктор Пинзеник.
Звертаючись до студентів, він наголосив, щоб
вони відстежували прогнози Світового Банку про
те, скільки років потрібно
Україні, щоб наздогнати
Польщу.
— 50 років, за умови,
що Польща нас почекає.

Не можна жити з темпами зростання 3–5%. Є ще
одна проблема, яку легко
побачити на прикладі 2017
року, коли наша економіка
зросла на 2,4%. Та за рахунок чого? Промисловість
майже помирає, сільське
господарство в мінусі,
будівництво займає надто малий відсоток ВВП…
Зростання відбулося за
рахунок торгівлі імпортом.
Чи можемо бути задоволені таким зростанням?
Здорове зростання мають
забезпечити інвестиції. А
тут прориву немає. Ми не
можемо бути задоволені
іноземними інвестиціями
1,5 млрд доларів у рік. І це
не добровільне інвестування, а примусове. Воно
супроводжувалося ще одним явищем — репатріацією дивідендів. Інвестори
вивели з ринку України 3,3
млрд доларів, тоді як приріст був удвічі менший, —
додав економіст.
Серед проблем, які
необхідно розв’язати, є

фундаментальна — неможливість інвестора оцінити, що він заробить. Бо
для цього треба знати, за
яким курсом долара можемо рахувати доходи і
видатки, яким він буде через два роки. Від 2 березня 1996 року і донедавна
наша економіка пережила
три шокові девальвації національної валюти. Тобто
найперше треба дати стабільний курс долара.
Друга проблема, яка
„гальмує“ нашу економіку,
— ми постійно живемо в
борг. Назовні виглядає все
добре, а насправді — ні.
Віктор Пинзеник наголосив, що проблеми виникли набагато раніше, коли
наростили зовнішній борг.
— Ми почали проїдати
резерви і курс обвалився, вже не перший раз. Чи
можна було уникнути цієї
ситуації — так. Треба було
відпустити курс долара.
А це зробили лише після
трьох криз. Тоді як курс
долара не лише реагує
на проблеми, а й виправляє їх. Крім того, в нас є
ще одна велика стаття
експорту — українські заробітчани, які за останні
роки влили в нашу економіку 12 млрд доларів. Та
все ж залишаються старі
борги, яких ми не можемо
позбутися без кредитора
останньої дії — Міжнародного валютного фонду. До
нього звертаються тоді,
коли вже ніхто не позичає
грошей. Нещодавно Україна отримала позичку від

МВФ і досить недешеву
— під більше, як 5%. Тоді
коли країни Прибалтики, а
ми з ними здобули незалежність в один період, в
них позичають під 1,5%, —
додав лектор.
Серед питань, які звучали і від викладачів, і від
студентів, було про те, чи
не впливає війна на нашу
економіку.
— Так, війна триває. Та
в 2008 році не було війни, а
курс обвалився. Крім цього, Ізраїлю постійна війна
не заважає розвиватися.
Не варто забувати, що Росія веде проти нас і торгову війну. Такого варварства, як з її боку щодо нас,
ще не було. Наш експорт
із СНД упав утричі. Навіть
більше, коли, наприклад,
Польща поставляє продукти через Україну, вони
їх не пропускають. Такого
повернення нашої економіки на Захід ще не було.
Говорячи про вибори і
вибір, економіст зазначив:
— Період виборів я
завжди називаю стихійним лихом. І ми просто
мусимо його перебути. Та
попри це, прийти на виборчу дільницю і проголосувати — обов’язок усіх. У
виборі головне — тверезе
мислення. А те, що досі не
можемо сказати, хто стане президентом — ознака
демократії.
Наталія ПАВЛИШИН
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: ПРОДУКТ ЗАХОДУ
ЧИ УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ?
Асистент кафедри історії держави і права Інституту
права та психології Львівської політехніки Ірина
Андрусяк — про виникнення гендерної рівності в
Україні.

Антична епоха
— Питання рівності людей
завжди хвилювало людство.
Ще Аристотель у своїй „Політиці“ розмірковує, що
таке свобода і як люди
нею наділені, відкриває
для нас громадянський
устрій, але водночас
стверджує, що рабами
народжуються. Антична жінка проводить
своє життя за зачиненими дверима, і поруч з
дитиною входить в одну
групу громадян. Водночас він розмірковує про
присутність жінки у політичному житті держави,
стверджує, що її потрібно
навчати, і заперечує
твердження Сократа і
Платона, що жінка —
це вада розвитку плоду.

Емансипація
в Україні —
передумова
гендерної рівності

— У другій половині ХІХ століття
українці не мали своєї держави і,
тим паче, законів, бо Україна була
розірвана Російською та АвстроУгорською імперіями. Українська
нація була національно та соціально гноблена, але українки відчували ще й дискримінацію за статтю.
У цей час у США зароджується фемінізм — ідеологія протистояння
чоловіків і жінок. В Україні такий
розвиток подій був неможливий,
оскільки гнобленою була вся нація, тому відбувається інший рух —
емансипація — прагнення людей
до рівності. Франко, Драгоманов,
Куліш, Костомаров бачили жахливе становище українців і розуміли:
якщо не відбудеться консолідація,
нація зникне, тому українські по-

літичні діячі, мислителі (чоловіки) закликали українок
долучатися до боротьби за
національне визволення.
Усе почалося з дворянок,
котрі, здобуваючи
освіту вдома, перебували у кращому
становищі, аніж
жінка-селянка, яка
була неписьменна,
не мала доступу
до освіти, грошей,
медицини. Оскільки вплив за допомогою законів був
неможливий (бо
законів не було),
з’являється плеяда
українських жінок у мистецтві, зокрема
письменстві,
яке слугувало інструментом вираження
проблеми. Консолідація суспільства, намагання вивести націю
на вищий рівень ввели українок
у суспільне й політичне життя.
Ганна Барвінок, Марко Вовчок —
перші жінки, які у своїх художніх
творах показували насильство в
родині, що є й проблемою сьогодення. Можливо, нині ці оповідання здаються простими, але їх
писали для української жінки, зачиненої за дверима, яка нічого не
бачила і не знала.
Українські дворянки створювали школи й осередки навчання
для простих жінок, у такий спосіб
підтримуючи останніх, а чоловіки
підтримували дворянок. Відбувалося об’єднання суспільства,
на відміну від ситуації у США під
час другої хвилі фемінізму, що характеризувалася ієрархією: „білі“
жінки зневажали чорношкірих та
бідних жінок, а чорношкірі — бідних. У нас і дворянки, і селянки
мали одну мету — вирватися з

жахливого становища. Що цікаво,
жіночий рух не був розподілений
на Російську чи Австро-Угорську
імперії, українські жінки діяли
спільно.

Гендер як
політтехнологія
— Структура гендерних відносин завжди змінюється. Нині
гендерна проблематика дуже заполітизована, і є одним із методів гібридної війни, інструментом
роз’єднання суспільства. Особливо
гостро це помічаємо перед виборами. Основна проблема гендерної теми в Україні — неправильне
трактування: шляхом маніпуляцій,
нам пропонують не ті поняття. У
законі є чітке визначення, що таке
гендерна рівність: це рівні права жінок і чоловіків — відсутність
обмежень чи привілеїв за ознакою
статі; та рівні можливості для жінок
і чоловіків — рівні умови для реалізування рівних прав жінок та чоловіків. Як бачимо, рівність людей
не може руйнувати сім’ї й калічити
дітей, але у це визначення свідомо
вкладають інший зміст. Гендерна
рівність не нівелює відмінності між
чоловіками й жінками, не затирає
стать: ми рівні у правах, але фізіологія у нас різна. Ми постійно чуємо, що поняття гендерної рівності нам нав’язане, воно прийшло зі
Заходу і не є притаманне нам, це
данина моді тощо, однак згаданий
досвід ХІХ століття це заперечує.

Гендерна рівність —
це не лише про жінок
— Незважаючи на те, що поняття виникло з фемінізму, при розлученні неповнолітні діти переважно
залишаються з матір’ю, навіть якщо
та зловживає психотропними речовинами чи алкоголем. В українському законодавстві є поняття
„одинока мати“, але немає — „одинокий батько“, і якщо чоловік виховує дитину сам, жодних соціальних
пільг не передбачено. Це є одна зі
сучасних проблем гендерної рівності.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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„…А ВСІМ НАМ ВКУПІ НА ЗЕМЛІ ЄДИНОМИСЛІЄ
ПОДАЙ І БРАТОЛЮБІЄ ПОШЛИ“. УРОЧИСТА
АКАДЕМІЯ ДО 205-ЛІТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Щороку весна у
Львівській політехніці звучить Шевченковим словом.
Незмінною традицією політехніків є
вшанування Великого українця урочистою академією,
яку готують талановиті не лише в науці,
а у творчості політехніки.

| Світлини Наталії Павлишин

Цей тиждень почався з
Літературно-мистецького
вечора „…А всім нам вкупі
на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли“,
присвяченого 205-й річниці від Дня народження
Тараса Шевченка.
Завжди до Шевченкового свята в Народному
домі „Просвіта“ нашого
університету, під керівництвом заслуженого
працівника культури Степана Шалати, готуються дуже скрупульозно,
стараючись через слово,

через пісню донести всю
велич Кобзаря. Розпочався вечір із твору „Реве та
стогне Дніпр широкий“,
який виконав Народний
симфонічний оркестр,
Народна хорова капела
студентів „Гаудеамус“ та
Народний чоловічий хор
„Орфей“. Ця композиція
звучала потужно, а величності звучанню пісні додавало те, що хори
були по обидва боки на
балконах, оркестр заливав залу потужними
звуками мелодії зі сцени.

ч. 8 [3048]
14 — 20 березня 2019

Глядачі, як і годиться,
слухали цей твір стоячи.
По-новому, з дещо
естрадним присмаком,
зазвучав відомий Шевченків твір „І мертвим,
і живим, і ненародженим…“ у виконанні
переможців багатьох
міжнародних конкурсів
Анни Чорної, Оксани
Сондей і Христини Дутчак. Також урізноманітнив вечір виконанням
сучасної пісні „Відкриваю Кобзар“ Ансамбль
естрадної пісні „Сузір’я“ (керівник Оксана
Спондич).

СУСПІЛЬСТВО

Народний театр-студія „Хочу“ (режисер
Анастасія Непомняща)
виступив із поетично-музичною композицією „Борітеся — поборете“. Нове, сучасне
прочитання твору з акцентами на тому, що наш
народ переживає сьогодні, дає усвідомлення,
наскільки далекоглядний
був Шевченко, і якою насправді незмінною через
століття є історія боротьби нашого народу.
Класичне виконання
творів Шевченка прозвучало від Народного

9

камерного вокального ансамблю „Аколада“ (художній керівник Володимир
Савицький), Народного
ансамблю бандуристок
„Заспів“ (художній керівник Христина Залуцька)
та Народного камерного
оркестру „Поліфонія“ (головний диригент Роман
Кресленко).
Завершилася урочиста академія спільним
виконанням невмирущого
Шевченкового „Заповіту“.
Співали всі учасники вечора та глядачі.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПОЕЗІЄЮ ТА СПОГАДАМИ ХІМІКИ ВШАНУВАЛИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Вшановувати Тараса Шевченка у Львівській політехніці
щороку приходить чимало студентства. Низка заходів у
різних інститутах уже стали незмінною складовою суспільногромадського життя нашого університету. Завжди молодь
має можливість поділитися власним сприйняттям творчості
великого українця. І це справді пошук у його творах глибин,
що виходять далеко за межі звичної шкільної програми.

| Світлини Наталії Павлишин

Цьогоріч в Інституті хімії та хімічних технологій
формат звичних
Шевченківських
читань було дещо
змінено.
Розпочався захід зі
спільної молитви
під головуванням
академічного капелана отця Тараса Жеплинського.
Священик розпочав читання представленням відомого й невідомого
Шевченка. Він наголосив,
що про цю людину можна говорити безмежно
багато. Та, готуючи презентацію, звернув увагу
на факти із життя поета й
художника, про які не так
часто говорять.
Дитинство Шевченка
— дуже важке: раннє сирітство й батьків заповіт,
у якому він не залишив
малому Тарасові нічого,
але засвідчив своє сподівання на його талант:
„Синові моєму Тарасові
зі спадщини… Він не буде
людиною абиякою, з його
вийде або щось дуже добре, або велике ледащо;
для нього спадщина по
мені… нічого не значитиме…“. Священик звернув
увагу присутніх на поведінку Тараса — він не сперечався за спадщину, а з
великою повагою до батька прийняв його волю.
Цікавими були приклади того, як Шевченко ділився всім своїм заробіт-

ком. І, незважаючи на те,
що його часто обманювали, випрошуючи гроші, він
не зневірювався в людях, а
продовжував їх підтримувати. Бо був переконаний,
що все ж серед них є ті,
хто справді потребує цієї
допомоги: „Та нехай лучче тричі одурять мене, а
все-таки учетверте подам
тому, хто справді не бачив, може, шматка хліба“.
Коли Шевченко навчався в Петербурзі, його старший брат Микита почав
писати йому російською.
Натомість Тарас просив:
„ Та, будь ласкав, напиши
до мене так, як я до тебе
пишу, не по-московському, а по-нашому… Бо москалі чужі люди, Тяжко з
ними жити; Немає з ким
поплакати, Ні поговорити.
Так нехай же я хоч через
папір почую рідне слово,
нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо мені
тут так стало скушно, що
я всяку ніч тілько й бачу

во сні, що тебе,
Керелівку, та рідню, та бур’яни (ті
бур’яни, що колись
ховався од школи); весело стане,
прокинусь, заплачу. Ще раз прошу,
напиши мені письмо, та по-своєму,
будь ласкав, а не
по-московському“.
Про те, що він
переживав за свій
народ свідчить уся
його творчість. Та
цікавим є також
і факт, що, видавши „Буквар“, встановив на нього
ціну — 3 копійки. Навіть
тоді це була дуже символічна ціна, щоб книжечка

була доступна й бідним
українцям. А щоб ілюструвати свої книги, опанував
мистецтво гравюри. За дві
свої роботи „Робітники“ і
„Приятелі“ отримав звання академіка.
Тарас Шевченко вирізнявся й особливим
почуттям гумору. Коли

його везли арештованого
до Петербурга, то ті, хто
його бачили, говорили,
що він був надзвичайно
веселим і важко було пізнати, хто арештований,
а хто везе арештованого.
За кілька днів до смерті поет, передчуваючи кінець, пише вірш: „ Чи не
покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать,
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу,
На той світ, друже мій, до
Бога, Почимчикуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, І розуму таки
набрались, То й буде з
нас! Ходімо спать, Ходімо в хату спочивать...“.
А таке відчуття завершення земного шляху, як
наголосив отець Тарас
Жеплинський, дано дуже
небагатьом людям.
Продовжився захід
поезією. 22-оє студентів різних курсів, 13 із
яких — першокурсники, декламували вірші,
які найбільше їм запали
в душу. Як наголосили
організатори, це вперше за всю історію Шевченкових заходів хіміків
стільки першокурсників
зголосилися до участі в
читаннях. Також цьогоріч
перший раз у конкурсі
брала участь співробітниця інституту.
Наталія ПАВЛИШИН
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АНАСТАСІЯ АНДОН: ТВОРЧІСТЬ — МІЙ СТИЛЬ
ЖИТТЯ
Анастасія Андон — студентка другого курсу
спеціальності „Маркетинг“. Мріяла вступити на
архітектуру, але відмовилася, обравши більш
перспективний, на її думку, фах. Дівчина не шкодує
— вона знайшла собі поле для творчості й тут.

| Світлини Анастасії Мозгової

— Скільки себе пам’ятаю —
завжди малювала. Хоча рішення піти у художню школу було
несподіваним і спонтанним. Ми
були в гостях, де зустріли викладачку з художньої школи, вона
побачила мої малюнки і сказала,
що бере мене навчатися, бо я талановита. Тоді я навіть не замислювалася, чи потрібно це мені,
— ділиться спогадами студентка.
Найбільше Анастасія любить
малювати натюрморти, каже, що
вдаються найкраще. Процес має
й психологічний ефект — допомагає вивільнити емоції злості,
роздратування. Але якщо малює
для когось — виплескування
емоцій не годиться, усе тут має
бути старанно й ідеально. Через
перфекціонізм, помножений на
скромність, Настя ховає роботи
вдома. За 12 років творчості, не
враховуючи батьків, вона лише
раз подарувала свою картину.
Однак зі самого дитинства художниця мріє мати кав’ярню, у якій би
відбувалися її виставки та виставки
інших митців, і вірить, що колись до
цього доросте.
Малює Анастасія під настрій, навіть під час розмови по телефону
— людина „дає“ їй емоцію, а дівчина одразу переносить її на папір.
Натхнення черпає з
подорожей, а також
має власне цікаве
джерело:
— Я люблю споглядати життя людей, можу сидіти у
кав’ярні і спостерігати за ними, мені
подобається розуміти, що кожна людина має свій всесвіт, власну історію.
Чому ми завжди
звертаємо увагу на
відомих людей, знімаємо про них філь-

ми? Кожен має не менш цікаве життя. Знайомство з людиною уможливлює стати частинкою її життя та
показати це у своїй творчості.
До вибору спеціальності Настя
підійшла зважено, відвідувала тематичні форуми і зрозуміла, що з
освітою маркетолога можна задіяти
себе будь-де. Маркетинг для неї —
не лише продаж й
економіка, а також і
поле для творчості.
Студентка стверджує: як творчій
людині, їй набагато простіше виконувати поставлені
завдання.
— У перший рік
навчання страшенно шкодувала, що
не вступила на архітектуру. Моя подруга, яка вчиться там,
постійно показувала
свої роботи, роз-

повідала про навчання. Я їй трохи
заздрила, бо вона малює, а я маю
вчити вищу математику. З другого
боку, я люблю творити без обмежень, правил і завдань. Був час,
коли я не хотіла малювати, прогулювала художню школу, але мама
не дозволила кинути навчання,
за що я дуже вдячна їй. Коли
постало питання вступу після
дев’ятого класу до Коледжу імені
Івана Труша, я забоялася: якщо у
мене вже був такий переломний
момент, то, можливо, я закінчу
навчання, а він знову настане —
що тоді робитиму? Нині я задоволена своїм вибором, — каже
майбутній маркетолог.
Анастасія — не лише дуже
творча, а й світла особистість.
Нещодавно вона брала участь у
волонтерському проекті — вчила
малювати діточок у школі-інтернаті № 2:
— Це мій перший досвід волонтера. Ми навчали дітей різних художніх технік. Мене запросила подруга, а я радо погодилася. Спершу дуже переживала, бо
не маю молодших братів-сестер,
а з дітьми треба знайти спільну
мову. Не знала, як говорити з
учнями, бо це були сироти або
діти з малозабезпечених родин, я
боялася їх образити або натякнути
на щось не те, тому на занятті-знайомстві мовчки фотографувала.
Страх був даремний — ми знайшли
спільну мову, діточки дуже хороші,
добрі, у них класна енергетика. Дві
години роботи з ними були просто
у кайф, я не зауважувала, як минав
час упродовж тих двох тижнів.
Окрім навчання й дозвілля, багато часу Настя приділяє культурному життю університету.
— Я долучаюся всюди, де можна, у Політехніці та за її межами.
Наразі працюю над „ІНЕМ-фотофест“. Уся моя творчість в університеті пов’язана з майбутньою
професією. Якщо активно задіювати себе — точно зрозумієш, що
є „твоє“. Не треба боятися — треба
йти і робити! — наголошує Анастасія Андон.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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ПРОСВІТА

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ
				
ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років
Згодом кілька політехніків із різних причин
пішли з Політехніки, але
досягли успіхів в інших
сферах діяльності чи на
інших місцях роботи.

Не був ортодоксом і
не відставав у лібералізмі від Котика і Погребняка перший секретар
міського комітету Компартії Віктор Волков, за
що всі троє зазнавали
нещадної критики з Києва й Москви.

SSЯрослав Сватко

SSМирослав Ненека

SSЮрій Гресько

SS
Ігор Микитин

Так, Мирослав Ненека
створив електротехнічну компанію, Ярослав
Сватко зайнявся видавничою діяльністю і проПочаток у чч. 3 — 7

вадить політичну програму на ТБ, Ігор Микитин у 1993‒1997 рр.
був членом Центральної
виборчої комісії, працював у міській адміністрації, у 2005‒2012 рр.
був начальником Управління державної служби
у Львівській області, від
2012 року — директор
Регіонального центру
з надання правової допомоги, Юрій Гресько у
1992‒2005 рр. очолював відділи у Львівській
обласній адміністрації,
Ярослав Гнатів очолював відділ комунального
майна.
Деякі політики вважали, що прогресивні
процеси на Львівщині
стали можливими завдяки тому, що нам пощастило з місцевою
владою. Міським головою Львова у 1989–1990
роках був Богдан Котик,
який сприяв створенню Товариства Лева і
підтримував його діяльність, а також підтримував Товариство
української мови. За те
навесні 1990-го громада Львова обрала його
депутатом Верховної
Ради УРСР.
Мабуть, варто сказати, що дружиною Бог-

SSЯрослав Гнатів

дана Котика була донька професора Миколи
Шрага (сина Іллі Людвиговича Шрага, німця за
походженням, ідеолога
чернігівської „Просвіти“, члена Центральної
Ради і претендента на
посаду прем’єр-міністра в уряді гетьмана
Скоропадського), який
у 1917‒1918 рр. був заступником голови Центральної Ради УНР, за
що 1930 року радянська
влада його заарештувала, а в 1958‒1963 рр.
завідував кафедрою і до
1970-го працював на інженерно-економічному
факультеті ЛПІ.
Першим секретарем обкому Компартії
у 1987‒1990 роках був
Яків Погребняк, син
якого був одружений із
донькою Івана Дзюби,
а тамадою на їхньому
весіллі був Микола Вінграновський. Погребняк
поважав Богдана Гориня за його професійну
діяльність як мистецтвознавця. У них було
багато неофіційних зустрічей і переговорів,
які допомогли уникнути
зайвої конфронтації з
місцевою владою і демократично налаштованими львів’янами.

SSБогдан Котик

Пам’ятний день
24 серпня
1991 року вже не
залишилося, напевно,
куточка в країні, де не
було б синьо-жовтого
стягу. Море українських
національних прапорів
побачив і Леонід Кравчук у Берестечку, і тисячі людей у Запоріжжі
на фестивалі „Червона
рута“, але за його узаконення ще треба було
боротися. Як не дивно,
але цьому посприяла спроба гекачепістів
19 серпня здійснити
державний переворот.
Сьогодні можна констатувати, що путч провалився не тільки тому,
що слабкі були його
організатори, а тому,
що вже почало формуватися громадянське
суспільство, яке продемонструвало готовність
дати відсіч.
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Увечорі того дня я
приїхав зі Запоріжжя,
а вже 20‒22 серпня в
профкомі ми обговорювали план опору. У ці дні
перманентно відбувалися мітинги біля пам’ятника Івану Франкові.
Громадські організації Політехніки підготували звернення до Вченої ради і ректора інституту (тоді ректором уже
був Юрій Рудавський) з
пропозицією засудити
дії путчистів, підтримати нашу вимогу до Верховної Ради України про
розпуск і націоналізацію
майна КПУ, увести в Статут інституту положення
про припинення на час
виконання службових
обов’язків членства у
будь-якій політичній організації, виконати ухвалу осінньої конференції
1990 року про усунення
з інституту компартійних організацій і їхніх
молодіжних структур,
виселення їх із приміщень і позбавлення матеріальних цінностей.
24 серпня до Києва
автобусами і потягами
прибули тисячі українців на пікетування позачергової сесії Верховної
Ради з вимогою виходу
зі складу СРСР. Серед
політехніків були Орест
Кунтий зі сином, Мирослав Ненека, Степан
Козак, Юрій Даниленко
та інші. Пікетувальники
довго стояли з великим
прапором (розміром
4×8 метрів), дочекалися проголошення Акта
про Незалежність України і вже під вечір понад
голови міліціонерів та
спецназівців передали
його депутатам від Народної Ради, які внесли
прапор до сесійної зали.
Цей епізод зафільмував
Ярослав Кендзьор і його
часто демонстрували на
телебаченні. Тоді депутати вийшли до народу
і ми всі разом пішли на
Хрещатик, де відбувся

мітинг. Мітинги проходили і наступного дня, у
неділю.
4 вересня — знову поїздка до Києва на
пікетування, однією з
вимог якого було підняття національного
прапора над Верховною Радою. Управління залізниці на підставі
листа, який підписав
проректор М. Павликевич, надало три плацкартні вагони (один зайняли представники обласної організації УРП,
другий — заповнили
політехніки, третій —
інші активісти).
Стояли ми довго
на площі перед парламентом, вигукували: „Прапор на Раду!“
та інші гасла. А після
того, як парламент із
третьої спроби ухвалив
постанову „Про підняття над будинком ВРУ
синьо-жовтого прапора“, він здійнявся над
будівлею українського
парламенту як символ
незалежної України,
але… поруч із державним прапором УРСР. Це
викликало велике обурення громади, однак

ПРОСВІТА
це був ще один крок
до мети. Ми вірили, що
час працює на Україну і
українців.
Через два тижні постановою „Про прапор
України“ Президія Верховної Ради дозволила
використовувати синьо-жовтий прапор у
протокольних заходах
до ухвалення нової Конституції України.
Але попереду на
нас ще чекав Всеукраїнський референдум,
призначений на 1 грудня, який мав підтвердити проголошення Незалежності. Громадські
організації Політехніки
активно використали
цей час для агітаційної
роботи.

Силою слова
й пісні
Того літа в спортивно-оздоровчому таборі,
що в селищі Морське,
відпочивали родини
чорнобильців із Житомирщини. Профком
і рада ТУМ вирішили
здійснити туди агітаційну поїздку. З нами
поїхав також ансамбль

SS„Заспів“ у Морському, літо 1991 р.
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SSКорнелія Товстюк

„Заспів“, Ігор Микитин і
Неля Товстюк. Проректор Станіслав Жерновий
виділив для цього автобус. Приїхавши до табору, ми запросили всіх на
концерт. „Заспів“ співав
і грав народні мелодії,
під які відпочивальники
танцювали. Було дуже
багато дітей, ми роздавали їм привезені книжки на історичні теми. З
агітаційною промовою
виступила член ради
Товариства української
мови доцент Корнелія
Товстюк.
Володимир ЯРЕМКО
Далі буде
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ЗЛЕТИ І КРИЗИ ДЛЯ КОЖНОЇ СІМ’Ї — НЕМИНУЧІ
Усі сім'ї переживають певні етапи свого становлення.
Неабияку роль у цьому відіграють діти. Певний
вплив мають і батьки, інші члени родини, про яких
психотерапевт Володимир Станчишин каже: інші звірі.

Самотність —
не хвороба,
сім’я — не ліки
За статистикою, в Україні 61% подруж розлучаються після року, а три
мільйони дітей ростуть у неповних
сім’ях. Чому так стається?
Ми помилково думаємо, що коли
знайдемо собі пару, то позбудемося проблем, самотності, наше життя буде класне, все налагодиться.
Насправді ж проблем побільшає,
самотність поглибиться. Якщо ми
самотні й створюємо сім’ю, аби вилікувати цю самотність, то стаємо ще
більш самотніми.
Самотність — не хвороба. Якщо
я не маю партнера чи партнерки
— це не означає, що не можу бути
щасливим. Треба навчитися самому
почуватися добре. Лише тоді створимо добрі стосунки з тими, хто також
почувається добре. Отож, сім’я — це
не ліки, а самотність — не хвороба.
Люди одружуються, навіть не
підозрюючи, що на їхньому шляху
будуть певні кризи. Коріння наших
проблем — здебільшого з батьківської сім’ї.

Написати листа, щоб
відпустити проблеми
Від батьків нам передається певна тривога, почуття нікчемності,
зневаги, сорому, низька самооцінка
та інші хиби. Це все треба відпустити, а батьків намагатися зрозуміти і
їм пробачити, усвідомити, що вони
робили те, що могли. Добрий спосіб
— написати їм листа, де викласти
все, що думаємо про власне життя,
про стосунки з батьками, все погане віддати їм назад: тату, це не
я нікчемна, це ти заклав мені таку
ідею; мамо, це твоя проблема, що
не віриш, що я можу бути щаслива…
Звісно, цього листа нікуди не надсилаємо, але через нього звільняємося від своїх проблем.
Пам’ятаймо, що ми не можемо
порятувати життя своїх батьків,

чого б то не стосувалося. Отож, наше життя належить лише нам,
а не батькам. Стаємо
дорослими тоді, коли
не лише відпускаємо
батьків, а й розуміємо, чому вони так чи
інакше зробили. Можна написати до себе
листа від імені тата чи
мами, де викласти всі
пояснення на кшталт:
вибач, дитино, що не
побачила в тобі суперзірку, бо сама
нею ніколи не була… І усвідомлювати, що батьки можуть мене ніколи
не зрозуміти або спробують зрозуміти тоді, коли будуть до цього
готові.
І в наших батьків багато що було
не так, і їх не вміли правильно любити їхні батьки. Однак, які б не були
сім’ї наших батьків, бабусь-дідусів, — ми не приречені. Ми можемо
цей сценарій зупинити на собі і не
передавати огріхи наступним поколінням.

Сім стадій сімейного
життя
Монада (коли ми самі). Вона
припадає на вік 16–25 років. На цьому етапі починається наша підготовка до подружнього життя. Йдеться
про вироблення незалежності: побутової, фінансової, емоційної.
Дуже швидко цих навичок набувають ті, кому доводиться навчатися
в іншому місті, жити в гуртожитку.
Однак це не означає, що незалежним не можна стати, живучи з батьками.
••Побутова незалежність: вчуся
свої проблеми розв’язувати сам.
Не з коханою людиною, не з партнером, а сам! Зготувати собі найпростішу їжу, купити продукти, знати,
скільки що коштує і де продається,
випрати одяг. Навчитися прибирати,
знати, де лежать шкарпетки. Бо хто
перескочить цей етап, потім не має

елементарного поняття загріти собі
їжу, адже завжди це робила мама,
тепер — дружина, тому чоловік сидить і чекає…
••Фінансова незалежність: навіть
коли ми ще на утриманні батьків,
вони дають нам певну суму, яку треба вміти розподілити,
визначити пріоритети.
Цим починаємо формувати початки фінансової грамотності,
необхідної впродовж
усього життя. Якщо
це не відбулося, діти
не мають почуття відповідальності за свої
гроші, не контролюють
витрати. Вони набирають кредити, а потім
батьки їх сплачують.
Або пасивно сидять на
малих зарплатах, а їхні батьки утримують дорослих дітей. Такі люди не
розуміють, чому повинні тяжко працювати.
••Емоційна незалежність: навчитися самому розв’язувати свої проблеми з емоціями, конфліктні ситуації, налагоджувати стосунки. Треба
перестати боятися піти зі стосунків, залишитися самому, подолати
страх розлучитися, мати певність,
що я можу бути сам. Лише тоді, коли
не маємо страху втратити партнера, зможемо ухвалити рішення, чи
хочемо бути з ним. Не мати хибної
думки, що я зміню його, він змінить
мене — і наші стосунки налагодяться. Лише за наявності таких чинників зможемо ухвалювати рішення.
На цьому етапі вчимося бути собою.
В іншому разі жінка, яку принижує
чоловік, боїться розірвати стосунки,
бо вона не вміє давати раду з фінансами чи емоціями.
Діада (життя в парі). До неї
можемо перейти лише тоді, коли
ми вдало пройшли монаду. Якщо
мали проблеми на цьому етапі, то
в 90% випадків виберемо собі людину, яка має такі самі проблеми,
а не переваги. Це відбувається на
несвідомому рівні. Хто відчуває, що
він — нікчема, знаходить партнера,
який це підкреслюватиме; хто має
узалежненого батька, вибирає собі
такого ж чоловіка з переконанням,
що його змінить.
Після одруження завжди настане
криза, навіть якщо в пари все окей.
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Чому? Бо ми трохи навчилися жити.
Нам було добре, комфортно, навіть
якщо шкарпетки висіли на люстрі, а
горнятко стояло коло ліжка. Тепер
таке „не проходить“. Починаємо
бачити не лише переваги, а й хиби
один одного. Цього не помічали на
етапі закоханості, коли носили рожеві окуляри. І починається: з ким я
одружився?
Отож, перший рік для подружжя
дуже непростий. Доречна порада:
сім’ю потрібно не лише плекати, а
й клепати! Це дуже тяжка праця. Бо
насправді одружуються не суто двоє
людей, а два клани, які мають свої
переконання, якою повинна бути
наша сім’я: як ми маємо ходити до
церкви, називати дітей, впорядковувати своє життя. Бо ж вони знають
краще. І якщо він і вона повноцінно
не пройшли всі етапи монади, то
дружина скаржитиметься своїй мамі
на чоловіка і слухатиме її поради, що
сказати у відповідь, а чоловік проситиметься до своєї мами на вечерю,
бо у дружини згоріла страва.
Конфліктів може виникати багато. Тому треба виробити собі
правило: вчитися лише на своїх
помилках, відділитися від батьків.
Простіше жити в кімнаті в комуналці і без умов, ніж у комфортному 3-кімнатному помешканні під
контролем батьків. Навіть якщо ви
там маєте свою кімнату, то це дуже
умовне поняття. А коли до процесу
долучаються тітки, бабусі, то тиск
посилюється.
Сім’я з новонародженою дитиною. Навіть якщо на попередніх етапах усе було добре, то цей матиме

виклики, адже ніхто не готовий до
батьківства (за винятком тих, які багато няньчили молодших братів-сестер). Відтепер чоловік для дружини
вже не на першому місці. 70% уваги
жінка зосереджує на дитині. І чоловік не завжди вміє чекати. Особливо якщо він колись не навчився собі
зварити макарони. У жінок часто
настає післяпологова депресія, бо
їх втомлює тривога від незнання,
невпевненості, від того, що вони,
на відміну від чоловіків, не виходять
назовні.
Фінансово сім’я бідніє, адже тепер лише чоловік заробляє на всіх.
Доводиться ощадити й багато в чому
собі відмовляти.
Чоловік і дружина змінюють ролі:
стають татом і мамою. Для мами небезпечно — втекти в дитину. У такому разі можна почати накопичувати
її майбутні проблеми. Коли між батьками щось не так, дитина починає
вірити, що вона це розв’яже. І горе
тим сім’ям, де чоловік починає до
дружини звертатися „мамо“, а вона
до нього — „тату“. На цьому етапі
подружжю треба багато розмовляти між собою.
Сім’я з молодшим школярем. У
цей час настає стабільний фінансовий період. Усі більш-менш знаходять собі заняття. Але коли дитина
йде до школи, вона починає представляти сім’ю у зовнішньому світі.
Це бачимо по тому, як вона вчиться,
контактує з однокласниками, з вчителями. Тепер діти виконують наші
ролі, з якими ми свого часу собі не
дали ради, бо свої нерозв’язані страхи і сподівання переносимо на них.

Стартовий майданчик. Один із
найскладніших етапів розвитку сім’ї.
Діти входять у підлітковий вік. Перестають дивитися на нас, як на богів,
стають критичними. У нас настає наскрізна криза життя — жаль за нереалізованими можливостями. Наші
батьки вже потребують допомоги.
У цей період відбувається багато
розлучень, чоловіки знаходять собі
молодших жінок (бо ж думають, що
лише їхні дружини старіють, а вони
ні). Тут знову ж таки подружжю треба ще більше спілкуватися.
Покинене гніздо. Діти виростають і йдуть з дому. Виникає запитання: а що тепер робити? Порада — повернутися до ролі чоловіка і дружини. Небезпекою для подружжя в цей
період стає відчуження, застрягання
у самотності, особливо коли вони
досі говорили лише про дітей, а не
про себе. Важливо пам’ятати про
ієрархію сім’ї: я і мої потреби—чоловік-дружина—діти. Якщо ця піраміда
порушена або занадто багато зосереджуємося на якійсь одній сходинці
(наприклад, про свої потреби дбаємо на 90% або діти займають місце
чоловіка-дружини), проблеми неминучі: чоловіки п’ють або втікають у
кар’єру, діти всього домагаються від
нас істериками і вимаганнями.
І знову — монада. Коли помирає один із подружжя і другий залишається сам. Якщо дотепер на всіх
етапах усе було гаразд, то людина
відносно легко входить у самотнє
життя, адже для неї самотність — не
хвороба і не вирок.

НАШ КАЛЕНДАР

16.03.1664 — у Корсуні поляки стратили
українського гетьмана Івана Виговського.
16.03.1882 — народилася Христина Алчевська (донька), українська поетка i
педагог.
16.03.1896 — помер Петро Ніщинський,
український композитор, поет i перекладач.
17.03.1847 — народився Федір Вовк, український антрополог, етнограф, археолог.
17.03.1874 — народився Авґустин Волошин, Президент Карпатської України.
17.03.1917 — у Києві створено Українську
Центральну Раду — парламент України
на чолі з Михайлом Грушевським.

18.03.1913 — у Львові створено військове
формування Українських Січових Стрільців.
19.03.1864 — народився Василь Липкiвський, натхненник відродження УАПЦ
та її перший духовний провідник, митрополит.
19.03.1895 — народився Максим Рильський, український поет.
19.03.1918 — відбулося перепоховання
загиблих під Крутами бійців Студентського куреня.
19.03.1930 — народилася Ліна Костенко,
сучасна українська поетеса, авторка роману у віршах „Маруся Чурай“.
20.03.1639 — народився гетьман України
Іван Мазепа.

15 березня — Всесвітній день прав споживача.

Пам’ятні дати

14.03.1872 — народився Олекса Новакiвський, знаний український маляр, представник експресіонізму.
14.03.1891 — народився відомий український актор Амвросiй Бучма.
14.03.1923 — за рішенням Ради Амбасадорів у Парижі Західна Україна увійшла до
складу Польщі.
15.03.1939 — проголошення самостійної
Карпатської України.

Ірина МАРТИН
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ДЕКІЛЬКА ТВОРЧИХ ДЕСЯТИЛІТЬ,
ПРЕДСТАВЛЕНИХ У КАРТИНАХ
У Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького, що на
просп. Свободи, 20, відкрили масштабну ретроспективну
виставку відомого художника, заслуженого діяча
мистецтв України Михайла Безпальківа. До 80-річчя
майстра виставили й давні, ще від 70-х років минулого
століття, й найсвіжіші його полотна.

| Світлини Наталі Яценко

Хоч Михайло Безпальків є професором кафедри моделювання костюма у ЛНАМі, він багато працює в
галузі малярства й графіки. „Михайло
Безпальків. Малярство“ — експозиція, яка відображає певну художню
еволюцію творчого життя митця, зміну його підходів до техніки. Роботи
від початку 2000-х не сплутаєш із
тими, що намальовано в роках 80-х
— 90-х, бо не лише за тематикою, а
й за колористикою та мазком вони
відрізняються. У найновіших творах
простежується чітка фактурність і
перегук із монотипіями, навіть коли
у центрі зображуваного — люди.
На думку директора Національного
музею Ігоря Кожана, саме людина
є центральною у творчості Михайла
Безпальківа. Це людина проста, залежна від долі й суспільних режимів.
Соціальні сюжети картин, особливо ранні, розкривають заборонену
національну ідею — Михайло Безпальків належить до тих живописців,
яких сформували політичні та духовні
виклики епохи шістдесятників. Доповнюють їх і „екологічні“ пейзажі,
на яких зображені в основному сільські краєвиди (хоч міські панорами
Львова митцю теж були не чужі),
конкретніше — дерева, самі собою
вишикувані в ряд або переплетені
гіллям, серед яких губляться одинокі
хатини, річки… До речі, Михайло Без-

пальків вивчав Україну, плаваючи на
байдарках (42 рази), у мандри завжди брав зі собою етюдник. Дещо із
зафіксованого під час таких художніх
подорожей потрапило до ювілейної
експозиції. Милують око колористичні переходи від улюбленого для
митця ніжно-рожевого до темніших
кольорів, зокрема зеленаво-блакитного, змережані білими штрихами від
держака пензля. У пейзажах є свій
драматизм і філософська лірика.
Крім цього, не оминають увагу
митця й історичні події минулого та
теперішнього — Михайло Безпальків
відгукується на них і подає власне
мистецьке трактування. Для нього
важливо, щоби людина не була знеособлена й перетворена на натовп,
йому болять покинуті села й змарновані землі. Недаремно академік
Володимир Овсійчук назвав його
найсоціальнішим художником
епохи. Професор Ігор Держко
додає: Михайло Безпальків є
найвідповідальнішим митцем
сучасності, він — автор власного художнього напряму,
який можна назвати „отямлюючим реалізмом“, автор,
у якого є впізнавана манера
живописання, хоч пошуки
найвідповіднішої авторської
техніки ніколи не припиняються.
Наталя ЯЦЕНКО

У Львівському палаці мистецтв діє кілька виставок, які
присвячено Тарасові Шевченку. Це експозиція з фондів
Палацу і Музею Шевченка в
ньому — „Пам’яті національного Пророка“. Фотовиставка,
фотоподорож місцями Тараса
Шевченка від Йосипа Марухняка „Господь любить свої люди,
Любить, не оставить...“ і персональна виставка живопису
Ігоря Гавришкевича „Барви
душі“. А також — Всеукраїнська
виставка-конкурс молодіжного
плакату „Встане воля!“ — студенти мистецьких вишів України показують своє бачення
Шевченка і його ідей. Виставки
триватимуть майже місяць — до
4 квітня.
Шведська академія вручить
одразу дві Нобелівські премії
з літератури — за 2018 та 2019
роки. Торік Нобелівську премію
з літератури не вручали через
скандал. Він був пов’язаний із
особистими стосунками і з тим,
що деякі члени академії розкривали імена лауреатів премії до
їхнього офіційного оголошення.
У репертуарі Театру „Воскресіння“ з’явилася нова постановка — відбулася прем'єра
вистави „Доньки-матері“. У
драмі, де головні герої — донька
й мати, які працюють повіями,
піднято теми порозуміння між
поколіннями, вплив суспільства
та близьких людей на формування людської долі. Режисер
вистави Ярослав Федоришин
поставив її спочатку у Польщі,
а тепер, дещо по-іншому — у
Львові. У планах — поїхати з нею
на гастролі.
Видання The New York Times
Book Review внесло книгу вибраних віршів Сергія Жадана
до списку рекомендованих
книг 2019 року. Мова про
збірку „Те, чим ми живемо,
те, заради чого вмираємо“,
яку переклали Вірляна Ткач та
Ванда Фіппс. Видання охарактеризувало збірку як „вибрані
вірші, що вивчають культурний
ландшафт пострадянських руйнувань“. Книга вийшла друком
у Yale University Press, її презентації відбудуться у квітні
в Нью-Йорку, Бостоні й Філадельфії.
За матеріалами інформагенцій
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Випускниця ІАРХ Львівської політехніки Ірина
Боднарюк (Нефьодова) через 15 років повернулася
в альма матер як ERA Khelovneba, авторка незвичних
малюнків — минулого четверга відбулося відкриття її
виставки, присвячене 15-річчю кафедри ДАС. Це вже
друга персональна виставка мисткині (перша тривала
від середини грудня до середини січня цього року в
Музеї ідей), доповнена новими роботами. Про те, як
творився маленький фантазійний світ, представлений
на стендах, дізнаємося в Ірини.
Усе почалося з малювання
в шкільних зошитах кульковою
ручкою. Спеціально ніде не вчилася: ходила на гурток, півроку
— в художню школу в Чернівцях,
де жили. Усе, що малювала, клеїла в зошит. Таких зошитів є п’ять
(нумерую, номери зазначені і на
виставці), в них — 1900 малюнків.
Останній зошит мав назву „Світ
мого маленького світу“. Перший
з’явився в дев’ятому класі: я клеїла малюнки з другого боку сторінок зошита-словника з англійської мови. Вчителька попросила
вирвати сторінки з малюнками, а я
натомість випадково вирвала сторінки з іноземними словами. Маю
цей зошит досі. Перші ж малюнки,
які знайшла, ще з третього класу.
У химерних образах переважають
слони, зайці, бородаті чоловіки й
витончені образи жінок.
Я хотіла стати художницею,
але боялася — асоціювала художників із бідним сусідом-митцем
у береті. А ось архітекторів сприймала як поважних, авторитетних
людей. Коли вибирала, куди вступити, приїхала до Політехніки, йдучи коридорами, звернула увагу на
стенди з курсовими роботами. Все
здалося надто серйозним, та мене
навчили не тільки гарно креслити,
але й творити, відчувати. Працюю
архітектором, обожнюю свою професію. Вважаю себе архітектором,
який малює. Мені здається, що кожен третій архітектор вдома займається творчістю.
Усе, що малювала, було дуже
особисте, я нікому, крім рідних,
не показувала. Твори бачили лише
одиниці, гадала, що інші не оцінять

їх і не зрозуміють. Віру в мене вселив чоловік моєї тітки, італієць, коли
побував у нас в гостях і побачив мої
роботи. Це було ще три роки тому,
він тепер пропонує зробити виставку в Італії. Підтримав мене і викладач Михайло Ягольник.
„Хіба важливо для мистецтва,
хто ти, лише важливий щирий діалог, а ті регалії, чеснот марноти, їх
не побачить наш Правдивий Бог“.
Тому на виставці є мої фото, вірші та
есе, а які мої заслуги, де працюю, де
народилася — це нікому не потрібно. Я вже переступила межу, коли
мені було важливо, хто що скаже.
Тепер впевнена в собі й мені однаково, чи мене зрозуміють і як.
Перед першою виставкою
ходила в Спілку художників, де
сказали, що в мене оригінальна
авторська графіка. Шукала в інтернеті щось подібне, але більшість
художників домальовують образ
фарбою, я ж лише малюю лінером
по готовій плямі. Можу образ знайти в будь-чому: якось прийшла з
Політехніки, бачу, розлитий чай —
почала малювати. Мабуть, причина
в хорошій уяві. Діти знають, якщо
мама п’є каву на дивані, її чіпати не
треба — мама творча. Багато пишу
віршів, прози, наразі не знаю, що
з ними робити. Недавно закінчила
курси літературної майстерності,
які вели Юрій Андрухович, Галина
Крук та інші письменники.
У книжці відгуків експозиції
писали італійці, німці, французи,
дехто казав, що був на виставці
три години. Здивувало, що мої
улюблені роботи не завжди були
улюбленими у відвідувачів виставки. Один із відвідувачів, таролог,

| Світлина Наталі Яценко

ГРАФІЧНА ФАНТАСМАГОРІЯ „СВІТ МОГО
МАЛЕНЬКОГО СВІТУ“

знайшов схожість моїх картин із
картами таро, назвав мене медіумом (провідником) і зауважив,
що в назвах моїх робіт є багато
слів „таємниця“. Справді, у мене
в кожній роботі є таємні посили. Кому і які — це знає той, кому
вони адресовані, кожен бачитиме
своє або не відчитуватиме нічого. У
книзі відгуків залишив запис і свій
телефон член правління Асоціації
випускників Політехніки Михайло
Вельгош. Потім я дізналася, що про
мене написали на сайті Політехніки статтю і подзвонила пану Михайлу. Він запропонував зробити
виставку в рідному університеті, і
оскільки останнім часом схильна
всьому у своєму житті казати „так“,
я погодилася. Взагалі, вважаю, що
всі двері відчинені, треба тільки
ввічливо постукати. З’ясувалося,
що мене в університеті пам’ятають:
на моїй першій кафедрі ДАС зустріли привітно й з теплотою, завкафедри Віктор Проскуряков допоміг в
організації експозиції робіт, тому
виставку я присвятила їй.
Спеціально до другої виставки
намалювала Політехніку у своїй
техніці. На експозиції представлено 84 давніх робіт і 11 нових. У мене
творів набагато більше, але виставляти їх було би перенасиченням
для глядача. Роботи в основному з
останнього, п’ятого, зошита, є одна
із першого. До речі, є роботи, які я
намалювала під час пар.
Наталя ЯЦЕНКО
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„НЕМА НІ СТРАХУ, НІ СОРОМ'ЯЗЛИВОСТІ
У СПІЛКУВАННІ З ДІВЧАТАМИ“
День, у який ми не танцювали хоча б раз, є втрачений. Так
вважав хтось із філософів. Кандидат у майстри спорту України
з танцювального спорту (ось-ось стане майстром) студент
другого курсу ІКНІ Назар Лось професійно танцює шість днів
на тиждень у клубі „Естет“. Про його серйозне захоплення —
в нашій розмові.

В

и прийшли до клубу
спортивного бального танцю як початківець,
чи як уже досвідчений
танцюрист?
— Я в клубі від 4,5 років — на танці мене завела мама. У десять років
зникло бажання ними
займатися — дуже любив
футбол, він цікавив мене
більше. Та всі переконували, що футбол є доволі
травматичний вид спорту, і я згодився з тим, а
потім захопився танцями
всерйоз, оскільки почав
здобувати в них хороші
результати, а вони мотивували мене. Спочатку
освоював базу, танцював
вальс і квік-степ, а також
ча-ча-ча і джайв. Згодом,
коли переходиш з одного
класу в інший — E, D, С,
додається по одному танцю, поступово до п'яти, а
ті, хто в рейтингу (це високий рівень, класи В, А і
S (майстри)), танцюють всі
танці. Я належу до класу
А, танцюю дві програми
— і стандартну, і латино-американську.

Щ

о потрібно для переходу з класу в
клас, від чого залежить
швидкість прогресу?
— Усе залежить від
людини, її ставлення до
навчання, її свідомості,
хоч багато важить і віра
тренера в тебе. Коли був
менший, я ставився до
танців не надто старанно
й відповідально, просто
відбував тренування. Подорослішавши, став ро-

зуміти, для чого і що роблю, почав максимально
відпрацьовувати кожне
заняття, залишався на додаткові. Багато працюю в
залі самостійно, особливо
на канікулах.

Є

якась фізична підготовка перед тим, як
починаєте танцювати?
— Потрібно мати витривалість, щоби підряд
станцювати п’ять танців
основної програми, і п’ять
танців латини. Хоч це займає лише десять хвилин,
проте мусиш за цей час
показати максимум своїх
умінь. Тому в нас є фітнес,
ходимо до тренажерної
зали. Заняття з танців поділяються на групові й індивідуальні. На групових
тренер займається з багатьма парами, під час них
подає матеріал про музику, ритм, техніку танцю, на
індивідуальних — лише з
однією. На прогонах свою
програму танцюємо від
початку до кінця, це теж
впливає на нашу фізичну
підготовку. У кожного тренера свої цінності в танці
— хтось більший акцент
робить на музику, хтось
— на техніку. У доброму
танці має бути взаємодія
між партнерами, історія,
ідея.

Р

озкажіть про свою
партнерку, як відбувається між вами синхронізація в рухах, емоційному вираженні?
— За весь час я мав
три партнерки. Перша —

подруга дитинства, яка
згодом перестала танцювати. Другу й третю підібрав тренер — ми мали
пасувати за зростом,
виглядом, щоб нам було
зручно танцювати й нас
сприймали як красиву
пару. Коли маємо однакові партії, то, працюючи
самостійно, перед дзеркалом, кожен рух стараємося відтворити однаково. Багато нам дають відео
в інтернеті — дивимося,
копіюємо емоції. Інколи
доцільно показати власні
переживання, особливо,
якщо вже рівень виконання вищий.

В

даєтеся до імпровізацій?
— Так, на кожному турнірі. Адже танцюють багато пар на паркеті, треба не
заважати іншим, виходити
з певних ситуацій красиво, щоби не помітили судді, що щось пішло не так.
Ми з партнеркою розуміємо одне одного на рівні
тілесних відчуттів. Особливо можливі імпровізації з мого боку, оскільки в
стандартній програмі як
партнер веду.

В

міння отак контактувати якось позначилося на Вашому повсякденному житті?
— Я дуже багато часу
буваю зі своєю партнеркою, тому в мене нема, на
відміну від деяких хлопців,
ні страху, ні сором'язливості у спілкуванні з дівчатами.

Щ

о наразі у танцях не
вдається, а чим пишаєтеся?
— Торік у грудні в Іспанії на чемпіонаті світу
став чвертьфіналістом, а в
січні цього року — чемпіоном України зі спортивних
бальних танців у категорії
до 21 року. Був і віце-чемпіоном України з десяти танців. Влітку була проблема
з фізичною витривалістю і
півроку я її посилено долав
— збільшив заняття з фітнесу, робив силові вправи,
кругові тренування. Тепер
у танці я почуваюся легко, можу на одному рівні
танцювати від початку до
кінця. У червні буде чемпіонат у категорії від 18-ти і
старше і я хочу потрапити
до шістки найкращих танцюристів України.

П

ідготовка до змагань
відрізняється від щоденних занять?
— Перед турніром
збільшується кількість занять на витривалість. Під
час змагань рівень танцюриста завжди нижчий, ніж
у залі на тренуваннях, тому
що виступ — то стрес.

Я

к долаєте хвилювання?
— Намагаюся відволіктися від думок і сумнівів,
пожартувати, щоби створити атмосферу повсякдення.
Наталя ЯЦЕНКО

ч. 8 [3048]
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив редакції тижневика „Аудиторія“ щиро вітає з днем народження проректора з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків

Олега Михайловича
МАТВІЙКІВА.

З днем народження вітаєм,
Від усього серця Вам бажаєм,
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя,
Та ще цікавішим буде майбуття.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає
з ювілеєм старшого викладача кафедри

Вважати недійсними документи,
які видав Національний університет „Львівська політехніка“:
диплом магістра М15 № 058636 на
ім’я: Ліниця Назар Євгенович;
диплом спеціаліста С16 № 122887 на
ім’я: Сорокун Максим Михайлович;
залікову книжку № 1513044 на ім’я:
Іваневич Андрій Романович;
студентський квиток № 11670118 на
ім’я: Кінах Квітослава Романівна;
студентський квиток на ім’я: Пасєка
Уляна Володимирівна;
студентський квиток на ім’я: Волошин Тетяна Романівна;
студентський квиток на ім’я: Іваночко Олег Зіновійович;
студентський квиток ВК № 12281676
на ім’я: Кононова Діана Михайлівна;
студентський квиток № 11829050 на
ім’я: Дутчак Юлія Богданівна;
залікову книжку № 1507080 на ім’я:
Гарбар Євгеній Андрійович;
залікову книжку № 1407251 на ім’я:
Корбін Богдан Сергійович;
студентський квиток № 829252 на
ім’я: Вишиванюк Олег Ярославович;
студентський квиток на ім’я: Кацків
Роман Ігорович.
Диплом ИВ-1 № 061216, який видав
Львівський політехнічний інститут у
1981 р. на ім’я: Харина Петро Іванович.

Василя Валентиновича
БАРІНОВА

Вам 75, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода!
Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Міцного здоров’я, з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многі літа!

Колектив кафедри вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії Львівської
політехніки висловлює співчуття інженеру кафедри Марії Степанівні Кушті та її
родині з приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
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