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Митрополит Андрей Шептицький



ВАША ДУМКА

Олена Грушко, студентка першого курсу Інституту геодезії:

„Львів — перспективне місто“
Своєю спеціальністю обрала геодезію, бо дуже люблю природу та все, що з 
нею пов’язано. Вступати до Політехніки мені порадив дядько. Я сама зі Сум, 
вступаючи, обирала між своїм рідним містом, а також Чернівцями, Дніпром, 
Києвом, Харковом, Львовом, але все-таки спинилася на останньому, бо це 
перспективне місто, яке відкриває багато можливостей та розташоване близь-
ко до кордону. Від студентського життя чекаю драйву, знайомств, нових друзів, 
емоцій та сліз щастя.

Наталія Данилик, студентка першого курсу Інституту економіки та 
менеджменту:

„Час виходити зі зони комфорту“
Я вибрала міжнародну економіку, бо завдяки цьому не лише стану економістом, 

а й знатиму, як працює економіка в інших країнах світу. Ніколи не любила матема-
тику, але чомусь останньої миті  вирішила вибрати саме таку спеціальність. Про По-

літехніку мені розповідали  багато знайомих: ті, хто тут навчалися, і ті, хто навчається 
нині, — усі казали, що тут дуже добре. Щодо мене, то я передусім маю таку надію, що на 

мене чекатиме не суха теорія, а практичний досвід. Останніх два дні я панікувала, адже треба виходити зі 
своєї зони комфорту, знайомитися з багатьма новими людьми. Але з’ясувалося, що мої одногрупники дуже 
хороші, тому тепер я заспокоїлася та впевнена, що все буде класно.

Опитували Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА) і Тетяна ПАСОВИЧ

Михайло Чабан, 
студент першого 

курсу Інституту 
енергетики 
та систем 
керування:

„Буде 
класно“

Я обрав Львівську політехніку, бо це най-
кращий навчальний заклад України у Львові. 
Вірю, що ми переженемо й обидва київські 
виші, які вище від нашого університету у рей-
тингу. Мій батько працює у галузі енергети-
ки, я вирішив продовжити його шлях, бо бачу 
тут перспективу. Впевнений, що буде класно. 
Очікую багато знайомств, друзів, багато но-
вого, цікавого.

Анелія Піх, студентка 
першого курсу 

Інституту 
комп’ютерних наук 

та інформаційних 
технологій:

„Мені вже 
не страшно“

Я прийшла на перший курс із Технологічного коледжу 
Львівської політехніки. Вже знаю, що таке навчання 
не у школі, що таке сесія, що таке студентське життя. 
Тому мені вже не страшно. У коледжі я була відмінниця, 
стипендіатка, намагатимуся так продовжувати. Навча-
тимусь на видавничій справі та поліграфії — батьки 
порадили мені такий напрям, оскільки перспективний. 
Мрію після закінчення працевлаштуватися за кордо-
ном.

ЯКІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ВІД НАВЧАННЯ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ?
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NOTA BENE!

Закінчення на 9 с. m

Закінчення на 4 с. m

„МОЄ ЖИТТЯ ЗМІНИЛА ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА!“
Цьогоріч урочисте посвячення першокурсників у студенти 
Львівської політехніки вперше відбулося на площі Святого Юра, 
перед пам’ятником Митрополитові Андрею Шептицькому.

„Сину, чому ти хвилю-
єшся? Ти ж уже вступив!“, 
„То зразу було видно, хто 
як поділиться на компа-
нії“, „Щось мені страшно 
робиться“ — виринають 
із загального гулу фрази, 
коли повертаюся з посвя-
чення першокурсників у 
студенти Львівської полі-
техніки.

На самому церемоніа-
лі панувала уважна тиша: 

нове поповнення разом 
із батьками та своїми 
викладачами стежило за 
всім, що відбувається на 
імпровізованій сцені.

Навіть для політехніків 
та гостей, які знайомі зі 
сценарієм свята (автор — 
заслужений працівник 
культури України Степан 
Шалата), усе було по- 
новому, зокрема завдяки 
вибору місця проведення 

церемоніалу. Цьогоріч 
уперше першокурсники 
присягали бути добрими 
студентами під пильним 
турботливим оком ве-
ликого Митрополита на 
площі перед Святоюр-
ським собором. Тради-
ційний сценарій зазвучав 
по-новому. Він був рясно 
помережаний цитатами 
Андрея Шептицького — 
його настанови прого-
лошувала і ведуча Надія 
Любомудрова, і лунали у 
вітальних виступах.

— Сьогодні важливо 
надихатися думками ве-
ликих українців, на яких 
виростає наш народ, — 
звернувся до першокурс-
ників ректор університе-
ту професор Юрій Бо-
бало. — Згадаймо слова 
будівничого нашої укра-
їнської церкви Митропо-
лита Андрея Шептицько-
го. У пастирському листі 
до українського народу 
1909 року він закликає: 
„Нехай українська мо-

лодь у кожнім поколінні 
видає много людей совіс-
ної і глибокої праці. Нехай 
видає великих учених, 
знаменитих письменни-
ків, адвокатів, архітекто-
рів, великих промислов-
ців і здібних купців. Нехай 
праця кожного принесе 
народові користь і славу“.

— Тож бажаю кож-
ному з вас знайти себе 
в нашій великій політех-
нічній родині, — побажав 
їм Юрій Ярославович. — 
Сміливо мрійте, будьте 
амбітними, складайте 
далекоглядні плани. Не-
хай роки у Львівській по-
літехніці будуть для вас 
захопливими і цікавими, 
щоб після завершення  

ДВА СВЯТА В ОДИН ДЕНЬ
Цьогорічних „першачків“ Політехніка вирішила міцно 
взяти в обійми: після традиційного посвячення на 
новоспечених студентів чекав День першокурсника.

Основною локацією дійства 
став парк біля головного корпусу 
Політехніки. У спеціальних наме-
тах відбувалися презентації різних 
підрозділів нашого університету: 
лінгвістично-освітнього центру, 
бібліотеки, стартап-школи, між-
народного центру професійного 
партнерства „Інтеграція“, профкому 
студентів, центру міжнародної осві-

ти тощо. Представники кожного із 
них розповідали першокурсникам 
про свої інституції і шанси, які вони 
відкривають перед політехніками. 

— У нашому підрозділі працює 
служба доступності до можливо-
стей навчання „Без обмежень“, 
яка займається інклюзивною осві-
тою — пропонує підтримку для 
студентів з інвалідністю. Спершу 

ми чекаємо, коли студент до нас 
звернеться, бо самі не маємо пра-
ва пропонувати свої послуги, далі 
надаємо інформацію і контакти, за 
якими можна до нас звернутися, і, 
відповідно до потреб, намагаємося 
допомогти. Якщо це незрячий або 
слабозорий студент, то, можливо, 
йому потрібний супровід, допомога 
під час пар або іспитів, наприклад, 
прочитати завдання, щоб він міг 
відповісти. Якщо людина не спро-
можна вільно пересуватися, то ор-
ганізовуємо пари там, куди вона 
зможе дістатися фізично, допо-
магаємо з розкладом, — розпові-
дає фахівець міжнародного центру  
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СТУДІЇ

Я ХІМІЇ НЕ ОБИРАВ. ЦЕ ВОНА ОБРАЛА МЕНЕ

Доцент кафедри хімічної технології переробки 
пластмас ІХХТ доктор Олександр Гриценко однаково 
любить і викладацьку, і наукову роботи, має цікаві хобі 
та вважає, що не треба відмовлятися від роботи, яку 
любиш, навіть якщо зарплата невисока. Нещодавно 
він здобув ґрант Президента України на реалізування 
наукового дослідження „Розроблення перспективних 
технологій формування високоефективних 
гідрогелевих пов’язок медичного призначення“. Саме 
це й стало приводом до нашої розмови.

Актуальні 
дослідження

Олександр Гриценко вивчає 
гідрогелі ще зі студентських років. 
Вони приваблюють своєю унікаль-
ною пористою структурою, що за-
безпечує набрякання полімерної 
матриці у рідині, яка обумовлює 
високу проникність  розчинених 
речовин, серед них і лікарських 
форм.

Для кандидатського досліджен-
ня обрав гідрогельні матеріали, 
які використовують у бюгельному 
протезуванні (контрформи для ви-

готовлення бюгельних протезів). 
У докторській праці їх уже напов-
нював металами і вивчав характе-
ристики, різні методи отримання, 
властивості та впровадження.

Наукова група професора Оле-
га Суберляка, до якої входить мій 
співрозмовник, співпрацює з ме-
диками, які використовують ан-
тибактеріальні металонаповнені 
гідрогельні пов’язки для лікування 
різних недуг, зокрема трофічних 
виразок нижніх кінцівок. Виявля-
ється, що за кордоном активно 
практикують таке використання 
у медицині. Саме на досліджен-

ня трансдермальних форм на ос-
нові гідрогельних плівок  вдалося 
отримати президентський ґрант. 
До слова, це вже другий здобуток 
О. Гриценка такого рівня. 

Пан Олександр у межах науко-
вих досліджень співпрацює з різ-
ними інституціями (медуніверси-
тетом, ЛНУ, відділенням інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехі-
мії), а також кафедрами нашого 
університету, експериментуючи 
використання металонаповнених 
гідрогелів у різних галузях — в 
опто електроніці, вже згаданій ме-
дицині, механіці, фізиці тощо.

навчання ви сказали: 
„Моє життя змінила 
Львівська політехніка!“.

Після благословення 
митрофорного протоіє-
рея настоятеля храму св. 
Юра Романа Кравчика 
та капеланів Львівської 
політехніки отців Юрія 
Остап’юка і Тараса Же-
плинського до студентів 
із вітаннями звернулися 
також перший заступ-
ник голови Львівської 
обласної державної ад-
міністрації Василь Ло-
зинський („маю до вас 
прохання: святкуйте 
сьогодні добре, але вже 

від завтра від самого ра-
нечка працюйте над со-
бою, здобувайте знання, 
не відкладайте нічого на 
завтра, на післязавтра, 
а особливо на останню 
ніч перед екзаменом — 
вона дуже коротка), мер 
Львова Андрій Садовий 
(„якщо хтось із вас ма-
тиме цікаві ідеї, як має 
виглядати устрій міста 
чи держава в сьогодніш-
ньому часі, я би був дуже 
втішений почути ваші 
ідеї, ваші думки. Можете 
скеровувати їх на сторін-
ку міської ради чи на мою 
сторінку у фейсбуці чи в 
інстаграмі. Ми готові за 
них заплатити. Встанов-

люємо 3 премії: перше 
місце — 25 тисяч, друге 
— 20, третє — 15. Мож-
ливо, хтось із вас справді 
народить ідею, яка змі-
нить цей світ“), народ-
ний депутат України Олег 
Синютка („шановні сту-
денти, я хочу подякувати 
вам за те, що ви обрали 
Львівську політехніку — 
один із найкращих вишів 
Східної Європи. Я пере-
конаний, що тут є один 
із найкращих стартів у 
вашому житті. Я дуже 
хочу, щоб ви гучними 
оплесками подякували 
людям, без яких такого 
вибору точно би не було, 
— своїм батькам“).

Присяга, яку зачита-
ли студентка Інституту 
прикладної математи-
ки та фундаменталь-
них наук (випускниця 
Трускавецької середньої 
школи № 1) Ольга Ярош і 
студент Інституту енер-
гетики та систем керу-
вання (випуск ник ліцею 
№ 94 м. Львова Михайло 
Чабан, і славень усіх сту-
дентів „Ґаудеамус“ про-
лунали не між корпусами 
Політехніки, а заповнили 
святоюрські пагорби та 
парки: „Професори і до-
центи, аспіранти і сту-
денти, многая вам літа!“.

Тетяна ПАСОВИЧ

„МОЄ ЖИТТЯ ЗМІНИЛА ЛЬВІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА!“
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СТУДІЇ

Допомагає 
наполегливість

Олександр Гриценко виріс в 
учительській сім’ї. Тому зако-
номірно, що змалку хотів бути 
вчителем. У 10–11 класах їздив 
до Луцька на навчання до школи 
молодого педагога, що діяла при 
університеті. Та й деколи доводи-
лося заміняти на уроках батьків. 
Любив фізику, креслення, мате-
матику. Перед закінченням школи 
побував на доленосній зустрічі з 
профорієнтаційною групою Львів-
ської політехніки. Там почув, що 
хімія та хімічна технологія дуже 
перспективні, особливо розвиток 
технології пластмас. 

— Я не особливо любив хімію, 
радше просто вчив її, але ці люди 
переконали мене, що в інституті 
матиму більше технології, крес-
лення (проєктуватиму пластма-
сові вироби та форми), а самої 
хімії — мало. Однак за два роки 
навчання пройшов усі фунда-
ментальні курси хімії. І так цікаво 
викладали, що хімію швидко по-
любив!

Яким Ви були студентом? 
— На першому курсі дуже 

хвилювався. Це був перший рік 
упровадження модульної системи 
в Політехніці. Я швидко збагнув 
оте „не вивчиш — не складеш — 
виженуть“. Тож на першому курсі 
звикав до всього, вчився вчити-
ся, а ночами підробляв, адже у 
90-ті роки був складний період. 
А далі побачив, що вчитися не 
так страшно, зрозумів, що мені 
дуже пощастило з викладачами. 
Відтоді вже знав, що і як вчити, 
яким предметам приділяти біль-
ше часу. Головне — сумлінно все 
виконувати і не боятися. Законо-
мірно, що згодом подався до ас-
пірантури і залишився на кафедрі. 

Олександр Миколайович най-
більше цінує, коли випускники 
приходять і дякують йому за на-
уку, адже це підтвердження по-
трібності роботи, яку виконуєш. А 
буває, приходить студент остан-
нього курсу і просить пояснити 
матеріал, який свого часу проґа-
вив. Утім, аби таких випадків тра-
плялося якомога менше, намага-
ється з перших пар налаштувати 
студентів на серйозне ставлення 
до навчання, пояснити, що це 
праця нелегка. Позаяк Олександр 

Гриценко відповідальний за прак-
тику, то важливим здобутком 
вважає той факт, що на підпри-
ємствах не нехтують співпрацею 
з кафедрою ХТПП.

Він успішно реалізовується і 
як педагог, і як науковець. Вва-
жає, що це поєднання його не 
розпорошує. А ще має улюблені 
заняття — малювання, роботу з 
деревом (більшість меблів у своє-
му помешканні виготовив власно-
руч), а також кулінарію.

Не боюся малої 
зарплати

Олександр Гриценко працює 
зі студентами від другого курсу. 
Відразу придивляється, кого мож-
на залучити до науки. На першо-
му курсі, вважає, дещо зашвид-
ко, адже свого часу його так за-
лучили — і не пішло (бракувало 
часу, аби успішно поєднувати це 
з навчанням і заняттями спортом), 
проте за рік все ж повернувся до 
науки. На його переконання, два-
три роки — цілком достатньо, аби 
студентів навчити необхідних на-
укових азів.

У мене є і було чимало сту-
дентів, які успішно долучаються 
до науки: здійснюють досліди, 
беруть участь у конкурсах, кон-
ференціях, вчаться писати наукові 
статті і до завершення навчання 
вже мають перші тези, наукові 
публікації. Далеко не всі з різних 
причин вступають до аспіранту-
ри, але той науковий досвід, якого 
набули, допомагає їм у майбут-
ньому. 

Викладач згадує своїх успіш-
них студентів-науковців, тішить-
ся, коли гарно складається їхнє 
життя, коли знаходять чудову ро-
боту в Україні чи за кордоном. На 
власному досвіді пересвідчився, 
як це важливо — виконувати те, 
що до душі. І наголошує:

— Не треба боятися малих 
зарплат, адже коли є потреба, 
завше будуть можливості додат-
кових заробітків. Кажу це з влас-
ного досвіду. І розповідаю про це 
студентам. 

На щастя, сьогодні станови-
ще науковця значно краще — він 
може отримати різні стипендії, 
ґранти. Тому раджу не боятися 
пов’язувати своє життя з наукою.

Ірина МАРТИН

5 листопада 2019 року відбу-
деться спеціально організована 
сесія єдиного вступного іспиту 
з іноземних мов для хочих 
навчатись у магістратурі. Від-
повідний наказ МОН опублікував 
Український центр оцінювання 
якості освіти. У зовнішньому 
оцінюванні зможуть взяти участь 
вступники, які зареєструвалися 
для участі в єдиному вступному 
іспиті, але бажають повторно 
скласти ЄВІ, а також абітурієнти, 
які не зареєструвалися для участі 
в основній сесії.

Ганна Новосад стала 11-м Міні-
стром освіти і науки України. За 
відповідне призначення Верховна 
Рада України проголосувала 29 
серпня 2019 року. Чиновниця за-
писала відеозвернення, в якому 
привітала всіх із початком нового 
навчального року, а також роз-
повіла про себе та свої погляди. 
Вона зокрема сказала, що укра-
їнські університети мають стати 
місцем створення нових ідей та 
смислів, а також, що необхідно 
підтримати кращих — „тих, хто 
створює нову якість освіти та 
дуже жорстко дотримується ака-
демічної доброчесності“.

Інформаційний тиждень Ераз-
мус+ триватиме в Україні від 
4 до 8 листопада 2019 року. 
Студенти та випускники вишів, 
освітні управлінці, представники 
громадських організацій та міс-
цевої влади, які хочуть отримати 
ґрант для втілення ідей, зможуть 
довідатися про особливості участі 
в цій міжнародній програмі. Реє-
страція триватиме до 25 жовтня.

2020 року планують розширити 
перелік спеціальностей, на які 
треба буде складати єдиний 
вступний іспит з іноземної мови 
за технологією ЗНО. Так, 2018 
року таких спеціальностей було 
18, 2019 — 32, 2020 року скла-
дання ЄВІ передбачено для понад 
80 спеціальностей. Це одна з но-
вацій, запропонованих до нових 
умов вступу. Проєкт наказу „Про 
затвердження Умов прийому до 
закладів вищої освіти України в 
2020 році“ МОН запропонувало 
для громадського обговорен-
ня. Зауваження та пропозиції 
прийматимуть до 28 вересня 
2019 року на електронну адресу: 
kernychna@mon.gov.ua.

За матеріалами МОН  
та інформагенцій
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СТУДІЇ

У СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

 Давати своїм вихованцям добрі знання, враховуючи останні 
досягнення вітчизняних та закордонних науковців, — таке 
завдання ставить перед собою кафедра міжнародної 
інформації ІМФН.

— Ми співпрацюємо 
з Білостоцьким універ-
ситетом, Гуманітарною 
академією Пултустку, Ко-
шалінською політехнікою 
та іншими, — каже доктор 
політичних наук, завідувач 
кафедри професор Василь 
Гулай. — Спільно з поль-
ськими колегами беремо 
участь у конференціях, об-
міні викладачами, здійс-
нюємо наукові досліджен-
ня, а ще — стажування. 
Маємо свої досягнення й у 
поточному році: у конкур-
сі польського комітету під 
егідою ЮНЕСКО перемогу 
здобув асистент нашої ка-
федри Тарас Польовий, а 
асистент Любомир Хахула 
став одним із переможців 
премії імені Виговсько-
го. Від 1 вересня він до-
лучився до реалізування 
Стипендійної програми, 
на початковому етапі якої 
заплановано дослідження 
у Коледжі Європи (College 
of Europe) у Натоліні (Ре-
спубліка Польща) — відо-
мому незалежному закла-
ді післядипломної освіти з 
європеїстики. Професор 
Микола Густі багато ро-
ків плідно співпрацює з 
Міжнародним інститутом 
прикладного системного 
аналізу (Австрія). Під егі-
дою ООН у міжнародній 
групі він уже декілька ро-
ків досліджує Землю, змі-
ни клімату. Ці дослідження 
продовжує й нині. 

— Мені дуже імпо-
нує, як про наше наукове 
і професійне зростання 
дбає керівництво кафед-
ри, — вважає Тарас По-
льовий. — Коли готував 
дисертацію, не раз був за 
кордоном. Цьогоріч у рам-
ках програми Польського 

комітету з прав ЮНЕСКО 
теж чотири місяці був на 
стажуванні у Білостоць-
кому університеті. Стажу-
вався у рамках Стипендій-
ної програми. Тепер маю 
написати декілька статей, 
взяти участь у найближчих 

конференціях. Про свої 
наукові знахідки обов’яз-
ково розповім студентам 
четвертого курсу, яким 
читатиму лекції з аналізу 
та прогнозування криз і 
конфліктів у Централь-
но-Східній Європі. 

У новому навчально-
му році кафедра має на-
мір уперше взяти участь 
у спільному україн-
сько-польському конкурсі 
наукових проєктів, якими 
керуватиме.

— Маємо достатній 
досвід, кваліфікованих 
виконавців і готові брати 
відповідальність на себе, а 
не лише делегувати своїх 
викладачів до міжнарод-
них дослідницьких груп, 
— вважає очільник кафед-
ри. — Братимемо участь 
у довготривалих проєк-
тах: програмах „Гори-
зонт-2000“ та Жан Моне. 

У планах — спів праця з ви-
шами Центрально-Східної 
Європи, зокрема Чехією 
та Словаччиною, подання 
спільних наукових про-
єктів за конкурсом МОН 
України та Польщі. Одним 
із напрямів розширен-

ня географії міжнародної 
співпраці мають стати 
наукові зацікавлення до-
центки Віри Максимець 
(„Трансформація зовніш-
ньої політики Словаць-
кої республіки в умовах 
формування нової систе-
ми „балансу сил“ у Цен-
трально-Східній Європі“ 
та асистентки Христини 
Юськів („Сепаратизм як 
загроза національній без-
пеці держав Централь-
но-Східної Європи: порів-
няльний аналіз“. 

У нашому активі — 
участь у конкурсі спільних 
українсько-польських на-
уково-дослідних проєктів 
для реалізування у 2020–
2021 роках (я та професор 
Богдан Юськів відпові-
дальні за цю роботу).

Експерти кафедри заці-
кавлені, щоб їхній доробок 
щодо інформаційно-аналі-

тичного бачення зовніш-
ньої політики, розв’язку 
проблем маніпулювання 
та пропаганди як основ 
інформаційної війни про-
ти України і Польщі, між-
народної міграції загалом 
і ролі українців у цьому 
процесі максимально ви-
користали, тому планують 
напрацьовані рішення ре-
комендувати державним 
органам для реалізування.

Головна мета кафед-
ри — підготувати високо-
класних фахівців, тому до 
різних кафедральних та 
індивідуальних проєктів 
активно долучають мо-
лодь. Планують створити 
онлайн-платформу, де ви-
світлюватимуть проблеми 
інформаційної війни, між-
народної безпеки тощо. 
Використовуватимуть за-
гальнодоступні джерела і 
для академічної спільно-
ти, і для здобувачів вищої 
освіти. До того ж користу-
вачі зможуть не лише от-
римувати інформацію, а й 
вносити свою. 

— Робимо все, щоб 
наші напрацювання були 
доступні студентам, які 
вивчають інформаційну 
політику України та світу 
загалом, — додає Василь 
Васильович. — Вчимо їх 
спільно з нами формува-
ти свою професійну, гро-
мадянську, національну 
свідомість. Тішить, що ни-
нішні студенти більше за-
цікавлені в індивідуально-
му чи короткотерміновому 
навчаннях за кордоном, а 
не виїзді за терени Украї-
ни. Вони беруть участь у 
конференціях, тренінгах 
у Польщі, Австрії, Руму-
нії, Німеччині. Здобуваю-
чи різний досвід, вчаться 
реалізовувати себе про-
фесійно в Україні, нама-
гаються стати універсаль-
ною особистістю вже на-
віть на старших курсах.

Катерина ГРЕЧИН

SS Василь Гулай та Тарас Польовий міркують над 
пропозиціями до спільного українсько-польського 
проєкту щодо вивчення російської пропаганди у 
Польщі, Білорусі й Україні
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НАУКА

НАНО 2019: НАУКА І СУСПІЛЬСТВО, НАУКА І ВЛАДА

У Львівській політехніці відбулася найбільша в Україні 
7-ма Міжнародна науково-практична конференція 
„Нанотехнології та наноматеріали“ НАНО 2019. В її 
межах також провели міжнародний форум Innovation, 
під час якого визначили чотирьох переможців конкурсу 
стартапів.

До участі в масштабній науко-
вій зустрічі зголосилося понад 800 
учасників. Упродовж чотирьох днів 
роботи конференції зареєструва-
лося більше 500 науковців та фахів-
ців із нанотехнологій із 25 країн. За 
словами голови локального комітету 
Олени Фесенко, близько 180 учас-
ників — іноземці:

— Наша конференція, започатко-
вана Інститутом Фізики НАН України 
2012 року, має хороший імідж. Ми 
організовуємо її щороку в іншому 
місті, щоб було не тільки наукове 
спілкування, а й щоб нашу країну 
побачили. І залежно від того, де ми 
локалізовані, відрізняється склад 
учасників. Цьогоріч конференція у 
Львові, то багато поляків — близько 
60-ти. Представлена Словаччина, 
дуже багато турків (для них Львів, 
Київ — легше транспортне сполу-
чення), Німеччина, Франція, Іспанія, 
Естонія, Литва, Латвія — майже вся 
Європа, є й науковці з Азії, зокрема 
два представники з Китаю.

Львівська політехніка стала цьо-
горічним партнером не випадково. 
Науковці нашого університету — 
багаторічні учасники конференції, 
Політехніка взяла курс на інновації. 
Тому коли вирішили робити захід у 
Львові, вибір місця був очевидний.

Під час конференції обговорюва-
ли майбутній розвиток нанотехноло-
гій у різних країнах світу та перспек-
тиви застосування їхнього досвіду 
в Україні. На пленарному засіданні 
знані науковці в галузі нанотехноло-
гій прочитали шість лекцій. 

— Активними учасниками сесії 
з інновацій були представники вла-
ди (зокрема генеральний директор 
Директорату науки МОН України 
Дмитро Чеберкус, Марина Зенова 
представляла Директорат інновацій 
та трансферу технологій МОН Укра-
їни), керівники фондів, створених, 
щоб надавати додаткову підтримку 
науці, — Фонду розвитку інновацій 
Міністерства фінансів України (за-

снований нещодавно, виконавчий 
директор — Павло Карташов) та На-
ціональний фонд досліджень, голо-
вою якого є академік НАН України, 
професор Леонід Яценко. То великі 
науково-освітні гравці, які виходять 
на ринок. Інформацію про ці нові 
джерела фінансування ми донесли 
до вчених, бо вона дуже корисна, — 
вважає Олена Фесенко.

На конференції відбувалося не 
лише спілкування науковців між 
собою, це був також налагоджений 
діалог: науковці — суспільство, на-
уковці — влада.

— Якщо раніше вчені не розумі-
ли, навіщо ми запрошуємо на нау-
кову зустріч представників влади, то 
тепер вони ставлять багато питань, 
дискутують. І про податкові каніку-
ли для бізнесу, як зацікавити бізнес 
співпрацювати з науковцями, і про 
перегляд зарплатної тарифної сіт-
ки, і про нову систему фінансуван-
ня наукових досліджень. Здається, 
миттєвого результату нема. Але під 
час безпосередньої живої дискусії 
на місці з правильною аудиторією, 
тобто коли представник влади по-
трапляє у середовище науковців — 
людей, які безпосередньо стоять за 
установками, роблять дослідження, 
відбувається ефективний обмін ін-
формацією: спочатку вони ставлять-
ся один до одного з обережністю, а 
потім сміливішають та ставлять пря-
мі запитання. 

Як виглядає Україна у галузі 
нанотехнологій серед інших 

країн?
— Представник SoftServe (наш 

співорганізатор форуму Innovation, 
а також гарний приклад симбіозу 
науки з бізнесом) — працівник ІТ, 
який на ринку вже багато років, — у 
своєму виступі сказав, що нині з’яв-
ляється багато ІТ-стартапів, адже ті 
малозатратні: це ідея, комп’ютер, 
реалізування кодів, програмного 
забезпечення тощо. Нанотехноло-

гічні ж стартапи дуже затратні. Для 
їх реалізування треба не тільки мати 
ідею, а й матеріали, сучасне дорого-
вартісне обладнання. Сучасні техно-
логії нині і за характеристикою, і за 
синтезом, і за створенням стрімко 
пішли вперед. Дуже мала кількість 
наукових груп в Україні має доступ 
до нього. Тому переважно дослі-
дження стосуються різних типів 
композиційних матеріалів (у нас 
навіть у збірнику матеріалів кон-
ференції розділ „Нанокомпозити й 
наноматеріали“ найбільший, десь 
80% книжки). Фотоніка, оптика — 
це складніше, тому що ці всі ефекти 
треба досліджувати на дороговар-
тісному обладнанні, якого в Україні 
дуже мало. Синтезувати, створити 
композит — це не так складно, тре-
ба підібрати компоненти, умови, а 
вже характеризація, мікроскопія 
— наші вчені передають це в інші 
країни. І наша конференція спри-
яє налагодженню такої співпраці. 
Потім наукові партнери разом пу-
блікують статті. Я сподіваюся, що з 
новим урядом ситуація зміниться, 
більше коштів виділятимуть на на-
укову галузь. Освіта також потре-
бує підтримки, але якщо останнім 
часом на освіту університети хоч 
якось виділяли кошти, то з наукою 
все печально.

На конференції було сто учасни-
ків від Львівської політехніки, пред-
ставники різних кафедр. Переважно 
вони брали участь у секції „Нано-
композити і наноматеріали“.

— Для наших науковців, безу-
мовно, дуже важливе спілкування 
у фаховому середовищі, — каже 
професор кафедри нанофізики й 
наноматеріалів Богдан Лукіянець, 
представник локального комітету. 
— Оприлюднюючи свої результати, 
учені починають серйозніше до них 
підходити. Практичні результати: 
дальше просування наших робіт і 
майбутня співпраця. Ми бачимо, що 
кияни мають дуже тісні зв’язки зі за-
кордоном. Наші науковці отримують 
результат, а вже прикладне втілен-
ня — за кордоном, адже партнери 
мають більше обладнання.

Про здобутки політехніків, пред-
ставлені на НАНО 2019, читайте у 
чергових числах „Аудиторії“.

Тетяна ПАСОВИЧ
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НАУКА

ВПРОВАДЖУВАТИМЕМО СУЧАСНИЙ ТРЕНД 
ЦИРКУЛЯРНОСТІ

Проєкт кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності 
„Підвищення конкурентоспроможності Європейського 
Союзу. Циркулярна економіка“  — з-поміж 25-ти 
українських, зокрема 4-х Львівської політехніки, виграв 
ґрант за програмою „Еразмус+“ напряму Жана Моне. Його 
впродовж трьох років реалізовуватимуть: директор ІНЕМ 
Олег Кузьмін, завідувачка кафедри ЗМД Ольга Мельник 
і доцентки  — Наталія Горбаль, Мар’яна Руда та Марта 
Адамів.

У чому суть 
проєкту?

— Зміст проєкту по-
лягає у поширенні на 
теренах України інфор-
мації про реалізування 
стрижневих засад цир-
кулярної економіки. На 
нього ми подавалися 
вже чотири роки. Наша 
кафедра декілька років 
входить до Української 
асоціації європейських 
студій та поширює ці 
найкращі практики че-
рез науку, — розповідає 
Ольга Мельник. 

Що ж таке циркуляр-
на економіка, або, ще 
кажемо, кругова? Вона 
повністю ґрунтується на 
безвідходному принци-
пі; забезпеченні гармо-
нійного сталого розвит-
ку; формуванні економі-
ко-екологічної стійкості 
та збереженні еколо-
гічного середовища для 

наступних поколінь. І ще 
один дуже важливий її 
аспект — повністю змі-
нюється економічний 
принцип, коли людина 
не володіє певним об’єк-
том, а мовби бере його у 
користування.

Як це діє на практиці? 
Наприклад, ми купили 
мобільний, покористу-
валися доти, доки він не 
віджив своє. Але ми не 
викидаємо його, діючи 
за принципом лінійної 
економіки, а віддаємо 
виробникові. Відтак він 
усі запчастини вико-
ристовує у переробці, 
обробці. Так нема від-
ходів і ми зберігаємо 
чисте екологічне сере-
довище.

Принцип циркуляр-
ної економіки  — один із 
базових та основних для 
подальшого прогресу, 
конкурентоспроможно-
сті, екологічної стійко-

сті. Маємо прикла-
ди, коли у деяких 
країнах, скажімо, у 
Швеції, бракує сміт-
тя для переробки, 
тому його купують у 
фінів. Також потуж-
ні світові виробники 
побутової техніки 
мають центри при-
йому продукції, що 
вийшла з ужитку. 
Циркулярна еко-
номіка дозволяє  
заощаджувати ре-

сурси і створює потуж-
ний потенціал для роз-
витку.

Остаточна мета про-
єкту — зрозуміти прин-
ципи циркулярної еко-
номіки, щоб так зване 
експертне середовище, 

студенти, аспіранти, ви-
кладачі, представники 
бізнесструктур, держав-
них органів влади могли 
застосовувати принципи 
циркулярної економіки, 
які вже активно впрова-
джують у Євросоюзі.

Як діятиме?
Впровадять два на-

вчальні курси. Їх слуха-
тимуть студенти кафед-
ри.

Відбуватимуться спі-
кінклаби. На них зі сту-
дентами й аспірантами 
всієї Політехніки обго-
ворюватимуть сучасні 
тренди циркулярної еко-
номіки в ЄС. 

Ековікенди, квести, 
вікторини, весняна шко-
ла на базі у Зозулях. 
Під час них на цікавих 
прикладах пояснюва-
тимуть основні засади 

циркулярної економіки, 
її відмінності від ліній-
ної, наголошуватимуть 
на результативності — 
підвищенні конкурен-
тоспроможності країни. 
До цих заходів долуча-
тимуться студенти різ-
них українських і закор-
донних вишів, зокрема 
польських. 

Відбудеться міжна-
родний симпозіум та 
інтернетконференція. 
Симпозіум повністю 
присвятять питанням 
циркулярної економіки. 
Відбудуться відкриті те-
матичні лекції. До захо-
ду залучать українських 
і закордонних експертів. 
У подіях візьмуть участь 
студенти, аспіранти, ви-
кладачі. До слова, наші 
студенти і викладачі вже 
мають досвід у таких за-
ходах Литви і Грузії. 

З а в е р ш а л ь н и й 
акорд — монографія. У 
ній викладуть усі дослі-
дження і головні реко-
мендамції щодо втілення 
циркулярної економіки.

До втілення проєк-
ту запрошують усіх, хто 
зацікавлений у станов-
ленні циркулярної еко-
номіки, а також у її вико-
ристанні для підвищення 
конкурентоспроможно-
сті країни з урахуванням 
європейського досвіду.

Ірина МАРТИН
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ГАУДЕАМУС

12 молодіжних проєктів за 
участі 10 українських громад-
ських організацій та одного 
вишу отримають понад 1,4 млн 
євро в Програмі ЄС Еразмус+. 
Перемогу отримали за напря-
мом КА2: CBY „Розвиток потен-
ціалу молоді“. Проєкти за участі 
України присвячено розвитку 
підприємницьких компетенцій, 
залученню молоді до прийнят-
тя рішень у сфері молодіжної 
політики, збільшенню можливо-
стей для молоді з інвалідністю. 
Важливо, що цьогоріч Україна 
є ґрантхолдером у чотирьох 
відібраних для фінансування 
проєктах, тобто українські ор-
ганізації стануть отримувачами 
ґрантових коштів та координу-
ватимуть роботу команди. До 
роботи у проєктних командах 
залучатимуть дослідників із 
понад 20 європейських країн.

Колегія та профком студентів 
і аспірантів Львівської полі-
техніки, запрошує першокур-
сників та нових студентів, які 
мають бажання працювати, 
ділитися своїми ідеями та 
талантом, комунікувати з но-
вими людьми і просто брати 
активну участь у студент-
ському житті університету. Це 
університетська організація, яка 
об’єднує студентську профспіл-
ку та студентське самовряду-
вання. Долучитися можна у 235 
аудиторії головного корпусу від 
10 до 16 години щодня.

Студентів запрошують на ве-
чірку до дня народження 
Львівського обласного моло-
діжного центру з нагоди три-
річчя від початку оновлення 
роботи установи. Дійство від-
буватиметься 6 вересня о 18.00 
у ЛОМЦ, вул. Винниченка, 12. 
Відвідувачі зможуть поділитися 
враженнями від центру, згадати 
цікаві моменти його роботи, а 
також дізнатися про захоплю-
ючі проєкти, до яких можна 
долучитися. Центр виконує роль 
платформи та відкритого моло-
діжного простору для комуніка-
ції, налагодження співпраці та 
розвитку компетенцій активних 
молодих людей з метою реалі-
зування потенціалу молоді для 
втілення суспільно-корисних 
ініціатив.

За матеріалами МОН  
та інформагенцій

професійного партнерства „Інтегра-
ція“ Мар’яна Гасяк.

Tech StartUp School представила 
першокурсникам винаходи й старта-
пи, які розробили студенти, — додат-
ки у віртуальній та додатковій реаль-
ностях. Зокрема проект Skeiron, де 
зібрано культурну спадщину Львів-
щини: за допомогою мобільного до-
датка користувачі можуть роздиви-
тися 3D-моделі пам’яток архітекту-
ри, навівши смартфон на спеціальну 
книжку. Чимале захоплення серед 
політехніків викликав 3D-принтер.

Лінгвістично-освітній центр за-
прошував першокурсників і всіх охо-
чих вивчати англійську, німецьку та 
польську мови, а також долучатися 
до розмовних клубів.

Відвідувачі мали змогу дізнати-
ся про Клуб випускників Львівської 
політехніки — перший в Україні клуб 
випускників, аналог тих, що існують 
у європейських та американських 
вишах.

— Він має на меті всіляко залу-
чати до співпраці випускників Полі-
техніки, щоб вони були на зв’язку. Ми 
пропонуємо програму менторства, 
яка дає можливість молодшим ви-
пускникам (4, 5, 6 курси) отримати 
консультаційну, фінансову або будь-
яку іншу підтримку від тих політехні-
ків, які вже є експертами у своїх га-
лузях діяльності. Окрім цього, перед-
бачено програму лояльності, яка дає 
знижки і бонуси у закладах-партне-
рах, долучаємо випускників до со-
ціальної мережі, у межах якої вони 
можуть спілкуватися, знайомитися 

із політехніками інших спеціальнос-
тей і, надалі, співпрацювати, а також 
пропонуємо відвідувати розважаль-
ні, навчальні та ділові заходи, що ор-
ганізовуємо. До слова, на ці події ми 
запрошуємо не лише випускників, а 
й студентів, зокрема й першокурсни-
ків, — коментує співзасновник орга-
нізації Олег Дума.

„Першачків“ також ознайомили 
із віртуальним навчальним середо-
вищем Політехніки, міжнародними 
освітніми програмами й проєктами, 
партнером яких є університет. 

Окрім цього, кожен інститут про-
вів зустрічі-презентації, де першо-

курсники мали змогу 
познайомитися зі сво-
їми майбутніми викла-
дачами, дізнатися про 
історію та особливості 
розвитку обраного ін-
ституту, кафедри тощо.

Не бракувало й роз-
ваг. Кафедра фізичного 
виховання організову-
вала турнір із армре-
слінгу й перетягування 
каната, а Народний дім 
„Просвіта“ вирішив за-
рекомендувати себе за 
допомогою концерту, у 
якому взяли участь тан-
цювальні, вокальні та 

музичні колективи. З нагоди свята 
всіх політехніків пригощали кулішем, 
приготованим на вогнищі. Ввечері на 
першокурсників чекала неформаль-
на частина святкування — показ 
фільму просто неба.

Свято припало до душі й друго-
курсникові Юрію Лабецькому:

— Минулого року нічого схожо-
го не було, мені навіть здається, що 
сьогодні вдвічі більше людей. Цікаві 
заходи, всюди грає музика, є куди 
піти і на що подивитися. Мені було 
дуже цікаво спостерігати за роботою 
3D-принтера, оскільки це пов’язано 
із моєю спеціальністю, класно, що 
можна розпитати фахівців про те, що 
цікавить. Думаю, тих, хто прийшов 
до Політехніки вперше, це неабияк 
мотивує навчатися. Це хороша мож-
ливість для першокурсників відкрити 
для себе нове, познайомитися з уні-
верситетом і політехніками, відпочи-
ти перед навчанням.

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)

ДВА СВЯТА В ОДИН ДЕНЬ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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СУСПІЛЬСТВО

АСАМБЛЕЯ „УКРАЇНКА У СВІТІ: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, 
АКТИВІЗМ, ТРАДИЦІЯ“ ЗІБРАЛА НАЙДІЄВІШИХ ЖІНОК 

На чотири дні, від 1 до 3 вересня, Львівська політехніка 
перетворилася на осередок консолідації найактивніших 
і найдієвіших українок із 27 країн світу. Міжнародний 
інститут освіти, культури і зв’язків з діаспорою організував 
масштабний проєкт — Першу міжнародну асамблею „Українка 
у світі: професіоналізм, активізм, традиція“ із нагоди 70-ліття 
Світової федерації українських жіночих організацій — однієї з 
найавторитетніших світових жіночих українських організацій.

Завдання цієї події по-
лягало в тому, щоб зла-
мати стереотипи і пред-
ставити українку у світі 
як сучасну, дієву, профе-
сійну, успішну. А також — 
створити комунікаційний 
майданчик для об’єднан-
ня зусиль непересічних 
особистостей, громад-
ських організацій, щоб 
реалізувати спільні про-
єкти та завдання.

Розпочалися заходи 
річними нарадами Світо-
вої федерації українських 
жіночих організацій під 
очільництвом Анни Ки-
сіль. СФУЖО, за словами 
голови організації, „де-
монструє високий рівень 
професіоналізму та па-
тріотизму, об’єднуючи 
найактивнішу частину 
світового українського 
жіноцтва та забезпечу-
ючи збереження наці-
ональної ідентичності 
українців у світі і міцну 
підтримку України“.

Директорка Міжна-
родного інституту осві-
ти, культури і зв’язків із 
діаспорою Ірина Ключ-
ковська, вітаючи світове 
жіноцтво, наголосила на 
важливості партнерства, 
яке є міцною основою, 
що допомагає розвива-
тися.

— Ви — наші крила 
у світі. Ви — наш голос. 
Ви — наша допомога — 
тиха і голосна. Разом ми 
зможемо і подолаємо 
багато, — звернулася до 

світового жіноцтва Ірина 
Михайлівна.

— Львівська політехні-
ка вже вкотре стає осе-
редком єднання українців 
у світі. Закономірно, що ці 
події відбуваються саме 
тут. Адже наш універси-
тет глибоко розуміє зна-
чимість діаспори для роз-
будови України, бо лише 
разом зможемо досягну-
ти спільної мети. Упро-
довж століть незламні 
й мудрі українки зміню-
вали хід світової історії, 
творили поступ у науці, 
зачаровували людство 
шедеврами мистецтва. 
Кожна з вас продовжує 
ці славні справи. Бажаю, 
щоб ваш внесок був гідно 
пошанований і підтрима-
ний та мав продовження 
у звершенні майбутніх 
поколінь, — звернувся до 
гостей ректор Львівської 
політехніки, професор 
Юрій Бобало.

„Жінка ХХІ століт-
тя — це не тільки мати, 

дружина, берегиня сі-
мейного затишку, а й 
глибоко освічена, профе-
сійна та громадсько-ак-
тивна особа. Вона жер-
твує багато свого часу 
та часу, призначеного 
для своєї родини, щоб 
послужити загальному 
добру. Сюди належить 
і суспільно значима ді-
яльність, і активне релі-
гійне життя. Прекрасний 
приклад цього — ваше 
достойне зібрання. Доз-
вольте щиро подякувати 
за все, що кожна з вас 
робить на своєму місці 
для того, щоби зберегти 
свій культурний, духов-
ний спадок і передати 
його нащадкам“, — під-
креслив очільник УГКЦ 
Блаженніший Святослав 
у листі-вітанні до учас-
ниць Асамблеї.

Благословення і вітан-
ня надійшли також і від 
митрополита Київського 
і всієї України, предстоя-
теля ПЦУ Епіфанія. 

Привітати учасниць 
Асамблеї завітали й ке-
рівники області та міста, 
а також народні депутати 
України.

— Велика честь бути 
сьогодні посеред вас, 
адже там, де люди зби-
раються у такому форма-
ті, є синергія їхніх думок 
і вчинків. Важливо, що 
така асамблея відбува-
ється у стінах Львівської 
політехніки — одному 
з ключових осередків 
знань нашої держави. 
Функція українок у світі 
дуже багатогранна. За-
галом життя жінки стає 
дедалі складніше, швид-
ше та динамічніше. Усю-
ди є українська діаспора 
та ті люди, які серцем і 
душею переживають за 
Україну. Ми щиро вдячні 
за все те, що ви робите 
для українців та України, 
— наголосив у вітально-
му виступі голова ЛОДА 
Маркіян Мальський.

Загалом ці дні у Львів-
ській політехніці були 
надзвичайно насичені 
обговореннями справ, 
які провадить кожна із 
присутніх жінок у своїх 
спільнотах, у країнах, де 
проживають, а також ці-
кавими історіями успіху 
та протистояння у випро-
буваннях. Так, у перший 
день роботи Асамблеї 
відбулася низка панель-
них дискусій, у межах 
яких відомі жінки діли-
лися власним досвідом. 
Зокрема динамічним 
було обговорення теми 
„Професіоналізм — інте-
лектуальна сила українки 
у світі“, учасницями якого 
були Мирослава Ґонґадзе 
(США), Оксана Літинська 
(Велика Британія), Лада 
Рослицька (США), Оксана 
Юринець (Україна). 

Лада Рослицька, ке-
рівниця контентної полі-
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тики Незалежного анти-
корупційного комітету з 
питань оборони (НАКО), 
міжнародна експертка 
з питань безпеки, ко-
мунікаційних стратегій 
та міжнародного права, 
співпрацює з програ-
мою НАТО „Наука за-
ради миру та безпеки“, 
зовнішня консультантка 
Женевського центру з 
питань демократичного 
контролю над збройними 
силами (DCAF), зокрема 
зазначила: 

— Я люблю Америку, 
Канаду, але відчуваю, 
що треба працювати в 
Україні. Бо як не я, то 
хто? Любов до України я 
відчула в дитячому віці, 
хоча ніколи тут не була. 
Тоді дуже здивувала 
цим батьків. Після цьо-
го завжди, в будь-якому 
товаристві кажу про те, 
що я — українка. І тепер 
я тут, на своїй землі, щоб 
творити зміни разом із 
вами.

Панельна дискусія 
„Традиція як єдність 
поколінь“, у якій взяли 
участь Оксана Білозір, 
Віра Коник, Лідія Ткачук, 
Ярослава Хортяні, торк-
нулася теми про важли-
вість протистояння аси-
міляційним процесам та 
вміння обстояти своє.

Голова Європейсько-
го Конґресу Українців, 
членкиня Екзекутивного 
комітету Світового Кон-
ґресу Українців, голова 
Товариства української 
культури в Угорщині 
Ярослава Хортяні наго-
лосила, що, крім місії від 
Бога — передавати дітям 
традицію, кожна жінка 
може значно більше — і 
в політиці, і в громад-
ській діяльності. Адже 
„гендерна політика по-
чинається вдома, треба 
показати, на що ти здат-
на, і вибороти собі право 
бути активною“.

Панельна дискусія 
„Активізм заради змін 
та поступу“ об’єднала 
таких знаних у світі жі-

нок: Оксану Винницьку- 
Юсипович, Анну Кантер, 
Марту Кебало, Наталію 
Пошивайло-Таулер, Ма-
ріанну Заяць.

— Сьогодні є тонка 
межа між волонтерством 
та професіоналізмом. 
Бути волонтером мож-
на по-різному: не тіль-
ки жертвувати свій час, 
а можна й робити свою 
справу на професійно-
му рівні. СФУЖО — це 
перехресна межа про-
фесіоналізму та волон-
терства, — наголосила 
в обговоренні голова 
представництва Світової 
Федерації Українських 
Жіночих Організацій в 
економічній та соціаль-
ній раді ООН, докторка 
антропології, експертка 
з питань жіночого лі-
дерства та громадсько-
го активізму, членкиня 
Американської Асоціації 
Антропологів, Науково-
го товариства ім. Тараса 
Шевченка в Нью-Йорку, 
Союзу Українок Америки 
Марта Кебало.

Спеціальною гостею 
Асамблеї була Рейнелл 
Андрейчук — перша жін-
ка-сенаторка в Канаді від 
провінції Саскачеван. 
Вона розповіла про свій 
життєвий шлях.

Дитинство пані Ан-
дрейчук, батьки якої були 
переселенцями з Украї-
ни, минуло в маленькому 
селі в Канаді. У 6 років 
Рейнелл пішла до школи, 
не знаючи жодного слова 
англійською мовою: діти 
сміялися з неї, а вона 
плакала. І так вона вирі-
шила стати справжньою 
канадійкою.

Пані Андрейчук уже 
26 років працює в сенаті 
Канади, відвідала 54 кра-
їни. Та досі вражена, як 
мало людей знають про 
Україну, і в Канаді також. 
Тож робила все, щоб 
працювати з українцями 
через відомі організації, 
коли Україна здобула не-
залежність, працювала з 
комітетом, який почав 

свою роботу з Верхов-
ною Радою України.

— Я думала, що укра-
їнські жінки і жінки з ді-
аспори будуть зі мною 
співпрацювати і ми ба-
гато змінимо. Та в Кана-
ді є багато людей укра-
їнського походження, які 
навіть не згадують, що 
вони з України. Інколи 
вони приходять до мене, 
щоб обговорити питан-
ня свого походження, і 
я кажу, щоб вони йшли 
до своїх батьків та ді-
знавалися свою історію, 
поверталися в Україну і 
знаходили багатство тієї 
спадщини, — розповіла 
Рейнелл Андрейчук.

В останній день робо-
ти Асамблеї у Львівській 
політехніці урочисто 
відкрили меморіальну 
таблицю „Свою Укра-
їну любіть…“ із нагоди 
205-ліття від дня на-
родження Тараса Шев-
ченка, 70-ліття Світової 
Федерації Українських 
Жіночих Організацій та 
проведення Міжнарод-
ної Асамблеї „Українка 
у світі: професіоналізм, 
активізм, традиція“. Цю 
пам’ятну таблицю, за 
сприяння шевченкознав-
ця Руслана Теліпського, 
виготовили та подарува-
ли заслужена працівниця 
культури України, голова 
Полтавського обласного 
відділення Міжнародної 
організації „Жіноча гро-
мада“ Валентина Шем-
чук і художник-гравер, 
кавалер ордена „За за-
слуги“ Вадим Голоборо-
дов — автори винятково 
доброчинного патріотич-
ного проєкту „Ввічнення 
пам’яті великих україн-
ців“, на виконання якого 
відкрито більше тридця-
ти меморіальних таблиць 
і пам’ятних знаків заслу-
женим землякам в Укра-
їні і світі.

На завершення учас-
ниці Асамблеї ухвалили 
резолюцію, в якій з-по-
між багатьох пропозицій 
зокрема йдеться і про 

те, щоб звернутися до 
Президента України із 
пропозицією створити в 
Кабінеті Міністрів окре-
ме міністерство з питань 
світового українства.

Чотириденні заходи 
були насичені й культур-
ною програмою. 1 верес-
ня для всіх присутніх від-
бувся Галавечір, на якому 
з композиціями світового 
рівня виступила оперна 
співачка, професорка 
музики зі США Іванна Та-
ратула Філіпенко. А неза-
бутні мелодії українських 
композиторів Максима 
Березовського, Яросла-
ва Барнича та Мирослава 
Скорика зіграв струнний 
квартет камерного орке-
стру „Поліфонія“ Народ-
ного дому „Просвіта“ 
Політехніки (художній 
керівник — Роман Кри-
сленко).

2 вересня для учас-
ників Асамблеї відбув-
ся фантастичний кон-
церт „Піснею чарую…“ у 
Львівській національній 
філармонії за участю 
Оксани Білозір, Оксани 
Мухи, Фольк-гурту „Мар-
вінок“, квартету LeonVoci, 
Назарія Савка, квартету 
„Львів’янки“, октету „Ор-
фей“, Ансамблю естрад-
ної пісні „Сузір’я“ Народ-
ного дому „Просвіта“ та 
танцювального колекти-
ву „Смайлики“ дитячої 
студії балету „Життя“.

Напередодні офіцій-
ного відкриття Асамблеї 
презентували кілька ви-
ставок: „Мистецькі скар-
би України“ (організато-
ри: Музей українського 
жіночого руху в Україні, 
Львівська міська громад-
ська організація „Союз 
Українок“ (Ростислава 
Федак)), „Та, що здобу-
ла світ. Велика Solomiya“ 
(організатор: Музич-
но-меморіальний музей 
Соломії Крушельницької 
у Львові), „Під зорею Пін-
зеля“ (організатор: Арт 
студія ІВОНИ ЛОБАН).
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УКРАЇНКА У СВІТІ

Мирослава Ґонґадзе, журналістка, телеведуча, головна редакторка та очільниця 
Української служби „Голосу Америки“, експертка з питань України, Східної 

Європи та свободи слова на пострадянському просторі.

„Те, що я українка, є моїм достоїнством і моєю силою“
Те, що я українка, є моїм достоїнством і моєю силою. Щоб бути успішними, нам треба вири-
ватися із зони комфорту. Бо лише тоді стаємо спроможні творити та підніматися на вершину.
Жінка — як пакетик чаю: ти ніколи не знаєш, наскільки він міцний, доки не потрапить у гарячу 
воду. Так і про жінку — ми не знаємо, наскільки сильні, доки не потрапимо у складну ситуацію. 
Для мене важливо робити щось корисне не лише для себе чи родини, а для громади. Коли є пе-
репони, уявляю, що я гірська річка, яка здатна обійти всі пороги. І це мені допомагає долати все.

Оксана Літинська, фінансова директорка міжнародних відділень інвестиційного 
банку Стандард Банк Груп в Лондоні, пластунка та альпіністка, яка розгорнула 

прапор України на Евересті.

„Роблячи більше, можеш жити для майбутніх поколінь“
Я походжу з родини сильних жінок. Мабуть, саме це є поштовхом, щоб робити більше, вихо-
дити зі зони свого комфорту. Ми часто не мріємо великими речами, а лише тим, що перед 
нами. Та роблячи більше, змінюємо світогляд. Тоді розумієш, що можеш жити не лише для 
себе, а й для майбутніх поколінь. У Лондон я приїхала з власним сприйняттям світу, але 
там навчилася підходити до проблем із іншої точки зору. Це мало вплив на моє професійне 
зростання. Зрештою, й Еверест був для мене свідомим і дуже потрібним новим викликом. Я 
готувалася до цього п’ять років. І це теж важливо, адже ми часто хочемо швидкого результату там, де насправді 
потрібна витримка і багато зусиль. 

Оксана Юринець, депутатка Верховної Ради України VIII скликання, колишня 
членкиня Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, 
співголова Групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща.

„Незалежна і автономна Україна необхідна для 
Європейського світового простору і миру“

Не можна втрачати три речі: час, можливості і слово. Для мене дуже важливо все, що ми 
робили впродовж усіх років. Є жінки, завдяки яким ми сформувалися. Завдяки вам я здобула 
новий досвід. Та ще більше маємо зробити. Маємо місію ще з часів княгині Ольги — творити 
Європу й Українську Державу. І її мусимо здійснити. Незалежна й автономна Україна необхідна 
для Європейського світового простору і миру. 

Українкою нині модно бути. Адже ми — нація, яка обстояла свою гідність. Для нас важлива підтримка кожного. І з 
упевненістю повторю слова своєї колеги Ганни Гопко: в нашій країні всім вистачить роботи. Тож ми не конкуруємо, 
а взаємодіємо. Я впевнена, що на вершині всього потрібно ставити любов. Бо ненавистю можна зруйнувати багато. 
А збудувати будь-що можливо тільки в любові. 

Рейнелл Андрейчук, сенаторка, співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО 
в Парламентській асамблеї НАТО, ініціаторка проєкту історичної резолюції про 
визнання Голодомору в Україні геноцидом, який ухвалив Сенат 19 червня 2003 року.

„Українська душа породжує свободу і справедливість“
Я думала: що діаспора може зробити для України, і що Україна може зробити для себе? У мене 
є дуже багато можливостей. І перша — інформувати світ, зокрема про Голодомор. Ніхто в Ка-
наді про це не знав. А ті, хто його пережив, боялися говорити про своє минуле. Та в мене була 
можливість згрупувати багатьох професорів, і я пояснила, чому Канада має визнати Голодомор. 
Ми змогли внести цей закон, і в нас є акт про визнання Голодомору. Ми маємо навчити, що таке 
Голодомор, розказати про нього.

Нині я звертаюсь до інших парламентів і кажу: ви також маєте визнати Голодомор. Я хочу сказати, що кожна з нас має 
можливість. Ви думаєте, коли я була маленькою дівчинкою в селі, я думала про те, де я і ким я стану? В мене були чудові 
можливості, тому що є щось особливе в українській душі, яка породжує свободу, справедливість і місце для всіх нас.

Записала Наталія ПАВЛИШИН
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

БУТИ МОЛОДИМ ОЗНАЧАЄ ДВІЖУВАТИ

7 – 8 вересня територію FEST republic заповнить 
молодь із усіх міст України, котра візьме участь у 
масштабному форумі Молодвіж. Як зазначають 
організатори, гостей чекає 24 години змісту, 
драйву та спілкування. 

Захід відбуватиметься вже 
вдруге. Серед численних органі-
заторів — Львівська міська рада, 
Інститут міста, „МолоДвіж Центр. 
Львів“, Студентська рада Львова 
та інші. 2018-го, за результатами 
конкурсного відбору, Львів набув 
статусу молодіжної столиці Укра-
їни, тож став зобов’язаним органі-
зувати Форум молодіжної столиці, 
який назвали „Молодвіж“. Цьогоріч 
згаданий статус, а з ним і обов’язки 
перейшли до Кам’янця-Подільсько-
го. Незважаючи на це, Молодвіжу у 
Львові — бути!

— Минулорічний форум об’єд-
нав велику кількість людей, орга-
нізацій та інституцій. Ми зрозу-
міли, що на такі заходи є запит, а 
також — підтримка. Окрім цього, 
Молодвіж зажив власним життям 
— ми готуємося відкрити у Львові 
молодіжний центр із аналогічною 
назвою. Наразі створюємо екоси-
стему, де би форум Молодвіж був 
основним івентом, брендинговою 
фішкою. Минулоріч Львів став мо-
лодіжною столицею України, тепер 
ми претендуємо на статус моло-
діжної столиці Європи, а для цього 
потрібно мати потужний молодіж-
ний захід — у перспективі плану-
ємо зробити міжнародний івент. 
Тепер Молодвіж — самостійний 
захід, що не залежить від конкур-
су, це платформа, яка нашаровує 
багато різноманітних активностей 
та аспектів розвитку молоді, — ко-
ментує головний координатор фо-
руму Олег Малець.

Суттєвою відмінністю цьогоріч-
ної події є оновлений формат ро-
боти. На зміну дводенній програмі 
прийшов 24-годинний марафон: 
розпочнуть захід о 8 ранку субо-
ти, а завершать о 8 ранку неділі. 
За словами пана Олега, нічна про-
грама буде не менш насичена, аніж 
денна.

Топовою темою Молодвіжу-2019 
є молодіжна політика на націо-

нальному рівні. Йтиметься про пе-
реваги та недоліки об’єднаного 
міністерства (Міністерство молоді 
та спорту України, Міністерство ін-
формаційної політики України, Мі-
ністерство культури України), про 
молодіжні центри та секрети їхньої 
успішної діяльності. Зокрема, пра-
цюватиме Конструктор молодіжних 

центрів — майстерня зі створення 
макету простору молодіжного цен-
тру з урахуванням потреб молоді 
та запланованої програмної діяль-
ності. Не забудуть і про молодіжні 
ради: молоді, але досвідчені лідери 
в різних організаціях та містах роз-
кажуть про виклики і труднощі, про 
те, як об’єднувати молодь та ухва-
лювати з нею рішення, як працю-
вати з молодіжними громадськими 
організаціями та асоціаціями.

Частину заходів присвятять темі 
доброчесності. Студенти зможуть 
обговорити з волонтерами Корпу-
су миру, як впливати на молодь на 
місцевому рівні, взяти участь в ан-
тикорупційній грі „Що? Де? Коли?“ 
тощо.

Окремий блок лекцій має наз-
ву „провокації“: тут порушать ак-
туальні та гострі для молоді теми, 
наприклад, легалізація медичного 
канабісу, ЛГБТ-стосунки, сексуаль-
не насильство, роль і вплив алко-
голю тощо.

Молодвіж — територія для спіл-
кування з відомими та успішними. У 
списку спікерів — колишня міністр 
охорони здоров’я Уляна Супрун, 
журналістка Яніна Соколова, ре-
перка Альона Альона, співак ХАС, 
підприємець та стартапер Микола 
Гавриляк, засновник проекту Night 
Ambassadors Чад Зоратлі, студент-
ський мер Львова Олександр Нико-
ляк та інші.

Також на учасників чекає 
гра-симуляція „Останній студент“, 
у якій студентські роки можна про-
жити за один день (кількість місць 
обмежена сотнею, тому потребує 
попередньої реєстрації на сторінці 
події у Facebook). За словами ор-
ганізаторів, під час перебування у 
віртуальному університеті студен-
ти зможуть стати харизматичними 
лідерами студентського самовря-
дування або вірними прихильника-
ми ректорату, прокачати свої спор-
тивні досягнення, стати ботаном 
космічного масштабу чи піднімати 
сферу культури. 

У рамках Молодвіжу відбувати-
меться й Форум Підприємців-2019, 
що має на меті згуртувати пред-
ставників малого та середнього 
бізнесу, студентів і всіх, хто ціка-
виться стартап-сферою. У форматі 
лекцій і дискусій учасникам розка-
жуть, як підвищити продажі мікро- 
та макробізнесу, яку роль відіграє 
брендинг у їхньому розвитку та ба-
гато іншого.

Окрім неформальної освіти, на 
учасників форуму чекають вечір-
ка, кіноніч, концерт, Stand Up та 
інші розваги. Участь у форумі бе-
зоплатна. Організатори подбали 
про те, щоб добирання до локації 
було комфортне, тому від Порохо-
вої вежі до FEST republic курсува-
тимуть автобуси. Ознайомитися з 
їхнім графіком та програмою івен-
ту можна на фейсбук-сторінці Мо-
лодвіж.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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ПРОСВІТА

„ТОВАРИСТВО, ЯКЕ ЗМІНИЛО ПОЛІТЕХНІКУ“

У минулому числі газети ми повідомляли про 
завершення роботи над підготовкою мемуарного 
видання „Товариство, яке змінило Політехніку“. Від 
сьогодні пропонуємо увазі читачів фрагменти деяких 
спогадів, що увійшли в книжку.

Правда кличе
Велетенські хвилі 

патріотичного підне-
сення із закличними 
гаслами „За Україну, 
за її волю!“ піднялися 
з незнаною силою в 
новітній історії Укра-
їни і були наслідком 
суспільно-політичних 
катаклізмів у державі, 
яка під назвою СРСР 
на політичній мапі світу 
існувала від 1922 року. 
Сформована на підставі марксист-
сько-ленінської ідеології, ця дер-
жава в національній політиці стала 
спадкоємницею Російської імперії 
із застосуванням каґебістських ме-
тодів примусового зросійщення, 
асиміляції, а для непокірних — фі-
зичного знищення.

Сучасні студенти, які виросли 
вже в незалежній Україні, навіть 
ті, що цікавляться українською іс-
торією і культурою, не уявляють, у 
якій державі примусу, принижень, 
несвободи довелося жити їхнім 
батькам і дідам.

Щойно з відстані часу прийшло 
усвідомлення подвигу патріотів, 
котрі віддавали день за днем, рік 
за роком свою духовну енергію, на-
віть життя на справу боротьби за 
Українську державу. Їхні імена на-
вічно залишаться у вдячній пам’яті 
нащадків, у пантеоні незнищенного 
духу нашої нації.

Створення Товариства укра-
їнської мови, яке стало справді 
масовою організацією і відігра-
ло значну роль у розвалі СРСР та 
проголошенні Незалежності, було 
продиктовано часом і мало свої 
передумови. 

Насамперед, це — дисидент-
ський рух 1960 – 80-х років і тра-
гічні наслідки Чорнобильської ка-
тастрофи, які спричинили масові 
антикомуністичні протести. Діяль-
ність клубів творчої молоді, ор-

ганізованих у великих 
містах України, дискусії 
з молоддю щодо замов-
чуваних сторінок історії, 
насамперед Голодомо-
ру, спротив радянській 
системі в реґіонах Цен-
тральної України піс-
ля програних змагань 
за Українську державу 
1918 – 1922 років, прав-
да про ОУН і УПА виро-
били чіткіший політич-
ний світогляд, насампе-
ред мистецької молоді.

Чималу роль відіграли мандрів-
ки, спілкування однодумців поза 
контрольованими партією інсти-
туціями зі збором коштів на націо-
нальну справу під назвою „Пізнай 
свій отчий край“. У Львові, напри-
клад, опираючись на пластові за-
сади, такі мандрівки організовував 
завідувач кафедри автоматиза-
ції теплових та хімічних процесів 
Львівської політехніки Юрій Сіт-
ницький. 

Славне родове коріння (його 
прадід Йосип Заячківський був 

одним із засновників „Просвіти“, 
батько воював у загонах УГА, опіс-
ля став професором математики в 
гімназії, а згодом в медінституті) 
стало основою світоглядних пере-
конань, сміливих вчинків та мис-
тецьких уподобань Юрія Іванови-
ча. Після смерті матері Юрія, яка 
залишила сиротами сімох дітей, 
їх виховання взяла на себе бабуня 
Марія Заячківська, що працювала 
вчителькою в початковій школі 
ім. Т. Шевченка у Львові і дала па-
тріотичний старт не одній молодій 
зміні.

Ю. Сітницький збирав у ту-
ристичні мандрівки людей різно-
го віку, але завжди було багато 
молодих. Він учив, як правиль-
но організовувати походи різної 
складності, як гартувати орга-
нізм і ставати витривалішими, як 
палити вогнище, прибирати сміття 
і дбайливо ставитися до природи. 
Був дуже вправним фотографом, 
і з його фотоарсеналу до наших 
днів збереглося тисячі світлин із 
різних мандрівок. Був справжнім 
галицьким інтеліґентом, глибин-
ним патріотом без показної гри 
на публіку, не любив пустопорож-
ніх розмов, а ще більше негідних 
вчинків.

Деколи з нами в мандрівки хо-
див Тарас Чорновіл — приємний 
юнак, який знав напам’ять безліч 
віршів, а іноді і його мама — Олен-
ка Чорновіл. Юрій Іванович кіль-

SS Мандрівка стежками рідного краю, організована Юрієм 
Сітницьким. 1985р.

SS Юрій Сітницький
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ка разів привозив на відпочинок 
до с. Дора, що біля Яремчі, дітей 
Юрія Шухевича  (онуків генерала 
Чупринки) — Романа й Іринку.

…Синові дисидента Тарасо-
ві не зразу поталанило вступи-
ти на навчання в Університет 
ім. І. Франка. Кілька місяців він 
навіть працював лаборантом на 
кафедрі інженерної геодезії ге-
одезичного факультету Львівської 
політехніки. Але дуже швидко його 
звільнили, щоб не мати клопо-
тів із „першим“ відділом. Він ще 
встиг принести мені запрошення 
на виставу „Маруся Чурай“, яку 
молодіжний театр „Мета“ ставив 
у залі третьосортного кінотеатру 
на вулиці Промисловій. У чима-
лому гурті переважно молодих 
людей передавали як пароль: „А 
з нами тут син Чорновола“ (В’я-
чеслав Чорновіл перебував тоді в 
ув’язненні). Люди добре знали, що 
для національного руху означало 
це ім’я.

Хочу вклонитися пам’яті Теодо-
ра Зінька, який розширив знання 
не однієї молодої людини з історії 
і культури різних реґіонів Украї-

ни. Він організовував кількаденні 
поїздки автобусами за маршрута-
ми: Умань, Софіївка; Холодний Яр, 
Черкаси, могила В. Симоненка; 
Суботів, Чигирин, Качанівка; Во-
линь, Колодяжне; Кропивницький, 
хутір Надія, Кубань; гора Маківка; 
Полтавщина, храми Чернігова і 
десятки-десятки інших дивовиж-
них мандрівок.

Багатокілометрові переїзди від 
міста до міста не були нудні — чи-
тали вірші: як опубліковані, так і ті, 
що бродили серед народу в „спис-
ках“. Найчастіше нас супроводжу-
вали витвори душі і поетичного 
хисту Л. Костенко, В. Симоненка, 
В. Голобородька, М. Холодного, 
Л. Кисельова, М. Вінграновського. 
Багато співали, а коли зі студент-
ської автобусної гальорки лунало: 
„Пане Дорку, льоди, пане Дорку…“, 
наш вирозумілий орга-
нізатор знав, що треба 
зупинитися біля яток із 
морозивом.

До ширшого загалу 
прийшли твори провід-
ника національно-ви-
звольного руху В’ячес-
лава Чорновола, який 
1965 року видав „Лихо 
з розуму“. У списках 
передавали історич-
но-філософську пра-
цю „Інтернаціоналізм 
чи русифікація“ Івана 
Дзюби та наукову роз-
відку „Возз’єднання чи приєд-
нання“ Михайла Брайчевського. 
Багато забороненої літератури 
привозили інтелектуали з Києва. 
У Львові з’явилася „Історія Укра-

їни-Руси“ Михайла Грушевсько-
го, незнаний Пантелеймон Куліш, 
заховані від учнів „за сімома зам-
ками“ срібноткані вірші раннього 
Тичини, геть не ліричний О. Олесь:

Переможіть ще стократ тисяч нас,
Закуйте мертвих нас в кайдани… 
А ми не вклонимося вам, 
Єретикам і фарисеям,
І ще раз скажемо синам
Іти за нашим Моїсеєм.

Поетична хвиля буквально 
огорнула студентство, збірки 
віршів В. Симоненка, І. Драча, 
Д. Павличка, Л. Костенко розліта-
лися з книгарень до поціновува-
чів, книжка стала бажаним пода-
рунком на іменини.

Зі страху перед негативним 
впливом на маси збірку Д. Пав-
личка „Правда кличе“ після видан-

ня вилучили і знищили. 
Така ж доля спіткала і 
першу збірку І. Калин-
ця „Вогонь Купала“ 
— значну частину на-
кладу було вилучено, 
бо чого можна споді-
ватися від поета-інте-
лектуала, який у пер-
шому ж вірші пророчо 
заявив „З Галича вітер 
цілющий, з Галича вітер 
державний…“.

Христина 
БУРШТИНСЬКА,  

голова Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки,  

професор

Далі буде

НАШ КАЛЕНДАР
5 вересня — Міжнародний день благо-
дійності.

Пам’ятні дати
5.09.911 — підписано договір князя Оле-
га з греками. 
5.09.1947 — народився Валентин Гор-
дійчук, український художник-ілю-
стратор. 
6.09.1897 — народився Іван Микитенко, 
український письменник.
7.09.1875 — народився Олександр 
Мурашко, український живописець, 
педагог і громадський діяч.

7.09.1891 —перші українські емігранти 
прибули в Канаду. 
7.09.1905 — народився Олекса Сторо-
женко, український письменник. 
7.09.1923 — створено Інтерпол. 
7.09.1984 — помер Патріарх УГКЦ карди-
нал Йосиф Сліпий.
7.09.1989 — розпочав роботу Установ-
чий з’їзд Народного руху України. 
8.09.1894 — помер Герман Гельмгольц,  
і фізіолог, який розробив термодина-
мічну теорію хімічних процесів, заклав 
основи теорії вихрового руху рідин.
8.09.1898 — народилася Наталя Ужвій, 
талановита українська актриса.
9.09.1769 — народився Іван Котлярев-
ський, український письменник, пер-

ший класик нової української літера-
тури, автор славнозвісної „Енеїди“. 
9.09.1841 — народився Анатоль Вахня-
нин, український композитор, пись-
менник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грін-
ченко, знаний український мовозна-
вець-лексикограф і письменник. 
10.09.1894 — народився Олександр До-
вженко, український кінодраматург, 
режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав Людке-
вич, український композитор, музи-
кознавець, автор кантати-симфонії 
„Кавказ“. 
11.09.1864 — народився Павло Грабов-
ський, український поет. 
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КУЛЬТУРА

СТАНЬ ПРИЧЕТНИМ ДО КНИГОБУМУ!

Головний культурний фестиваль країни — 26 BookForum — 
уже майже на порозі. Від 18 до 22 вересня Львів стане 
епіцентром читання, говоріння про книжки та все те, що 
стосується їх, безпосередньо й опосередковано. Один 
із віршів Грицька Чубая „Відшукування причетного“ дав 
назву фокусній темі цієї масштабної події.

Програма форуму охопить по-
над 30 локацій у центрі міста. Вона 
налічує 20 тематичних кластерів і 
спецпроектів, серед яких — „Наука і 
технологія“, „Освіта“, „Креативні інду-
стрії та урбаністика“, „Бізнес та еко-
номіка“, „Фікшн: Історична літерату-
ра“, „Поезія“, „Фантастика“, „Війна“, 
„Політика“, „Комікси“, „Жінка в темі“, 
„Мови та переклади“, „Філософія“, 
„Здоров’я“, „Стиль життя“, сценічні 
читання сучасної європейської дра-
матургії „Жива сцена“ тощо.

На BookForum завітають і україн-
ські, й іноземні автори. Цьогоріч по-
чесні гості — індійська екофемініст-
ська письменниця, лауреатка Букерів-
ської премії за роман „Бог дрібниць“ 
Арундаті Рой, азербайджанський 

письменник, відомий насамперед ро-
маном „Солодка сіль Босфору“, Ельчін 
Сафарлі та вірменська письменниця, 
що творить у жанрі магічного реаліз-
му й фентезі, авторка роману „Буди-
нок, в якому…“ Мар’ям Петросян. 

Цільова аудиторія фестивалю — 
не лише письменники й видавці, пе-
рекладачі, культурні діячі, а й актив-
на молодь. Для студентів квиток на 
BookForum — пільговий: один день 
коштуватиме 20 грн, а всі п'ять — 50. 
Пред’явити його можна і в роздруко-
ваному, і в електронному форматах, 
проте треба мати при собі ще й кви-
ток студентський. 

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

ВНУТРІШНЄ, ВИНЕСЕНЕ НА 
ПОВЕРХНЮ
У галереї „Зелена канапа“, що на вул. Вірменській, 7, 
до 22 вересня відкрито персональну виставку Ярини 
Мовчан „Занурення“. Це позачасові та позапортретні 
образи людини, зображені інтуїтивно й символічно.

Образи розміщено у не-
великих колах (певною мі-
рою це створює відчуття 
простору чи радше по-
рожнечі у галереї) і є уза-
гальненими обличчями 
анфас, без вираженого по-
гляду. Вони, подібні до ікон 
лики — результат інтимного 
самозанурення авторки у внутрішні 
відчуття і стани. Натхнення, замрія-
ність, втома, меланхолія, страх пере-
дано не лише через мімічний вираз, 
а й через символ, лінію, колір. Славу, 
скажімо, зображено пальмовою гіл-
кою в устах юнака, замисленість — 
всілякі думки-рибини в'ються довко-

ла голови іншого персонажа, 
проникають та виходять із 
неї через отвори. Озеро, 
на якому застигли човни, 
є втіленням тиші й спо-
кою.

Директорка галереї 
Олеся Домарадзька сприй-

має творчість Ярини як пото-
кову поезію, яку не варто відчитува-

ти буквально, бо навіть сама худож-
ниця не пояснює її. Деякі поетичність 
і лаконічність простежуються й у наз-
вах робіт — „Жінка з метеликами“, 
„Вітер“, „Павутиння“. Серед них є і 
портрет Андрея Шептицького, чут-
тєвий, стилізований.

У Львівському палаці мис-
тецтв завершився Транс-
кордонний фольклорний 
фестиваль Ornamenty Fest. 
У ньому брали участь десятки 
колективів із України, Польщі, 
Сербії, Словаччини, Молдови 
і Словенії. Основною метою 
заходу була презентація 
української культури і тради-
цій. Тож програма фестивалю 
поєднувала концерт фоль-
клорних колективів, ярмарок 
виробів майстрів художнього 
промислу, мистецьку ви-
ставку, показ-дефіле автен-
тичного й сучасного одягу 
в етностилі, творчі забави 
для дітей, майстер-класи з 
національних танців і пісень.

14 вересня до Львова за-
вітає шведсько-японська 
піаністка Фуджіко Хемінг, 
яка вже майже 70 років 
успішно концертує. Вона 
співпрацює з оркестрами й 
диригентами з усіх куточків 
світу, випустила понад 20 
дисків, чотири із яких стали 
„золотими“. У Львові Фуджіко 
Хемінг виконає відомі вір-
туозні композиції Д. Скар-
латті, Ф. Шопена й Ф. Ліста. 
У супроводі Академічного 
оркестру Львівської націо-
нальної філармонії піаністка 
інтерпретуватиме і твори 
В. А. Моцарта.

Задля порятунку малярки та 
волонтерки Тетяни Думан 
16 вересня відбудеться до-
брочинний концерт „Усмі-
хайся, малюй, живи!“. Місце 
— Палац культури залізнич-
ників „РОКС“ (вул. Федько-
вича, 54), початок о 19.00. 
У концерті візьмуть участь 
переможці телепроекту „Го-
лос країни“ Оксана Муха і 
Tabakov, вокальна формація 
„Піккардійська терція“, Ві-
ктор Винник із групи „Мері“ й 
українські вояки — учасники 
соціально-мистецького про-
екту #ПісніВійни Олександр 
Рожко, Зиновій Медюх та 
Максим Перев’язко, а та-
кож — танцювальний театр 
„Життя“. У межах концерту 
відбудеться доброчинний 
аукціон, отримані кошти з 
якого спрямують на лікуван-
ня Тетяни Думан.

За матеріалами інформагенцій

ч. 25 [3065]
5 — 11 вересня  201916



ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

„ХОЧУ МАТИ ВЛАСНИЙ ЧОВЕН“
Три бронзові медалі на Чемпіонаті світу з веслування 
на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 
років у румунському місті Пітешті здобули львівські 
спортсмени. Дві з них привіз до Львова студент другого 
курсу ІЕСК Сергій Нагорний.

Сергій професійну кар'єру 
розпочав три роки тому, коли став 
виїжджати на міжнародні змагання, 
хоч у веслуванні  загалом  десять 
років. Перший виступ на чемпіонаті 
Європи серед юніорів у каное-оди-
ничці був вдалий — здобув два тре-
ті місця. Чемпіонат світу — п'яте і 
сьоме місця.

— Торік із напарником Андрієм 
Шкарнегою з Дубна набули досві-
ду в категорії „молодь до 23“: на 
чемпіонаті Європи були сьомі, а 
на чемпіонаті світу — дев'яті, — 
розповідає хлопець. 
— Цьогоріч налашто-
вувалися на призові 
місця на чемпіонаті 
Європи у Чехії, але че-
рез певні обставини, 
зокрема вітер, посіли 
лише четверте місце. 
Тоді переможцями 
стали росіяни, дру-
гими були румуни, а 
поляки — третіми. Ми 
проаналізували свої 
помилки — дистан-
цію на тисячу метрів 
не можна пройти максимально на 
одному подиху. Після старту треба 
сповільнитися, щоби зекономити 
свої сили, а посередині дистанції 
розігнати човен, невдовзі знову 
зменшити швидкість, щоби ближче 
до фінішу вирватися вперед. Рані-
ше ми дотримувалися погляду, що 
треба відриватися від суперників у 
першій частині дистанції. Але через 
такий підхід для фінішного ривка у 
нас уже не вистачало сил.

Це вас не демотивувало мітити 
на медалі на чемпіонаті світу, 

який за рангом вище?
— Трохи демотивувало. Та ми 

відпочили декілька днів, налашту-
валися на максимально можливий 
результат і розпочали підготовку на 
базі озера Наварія.

Перед фінальним змаганням 
поляки, росіяни і німці вирвали-
ся уперед, та згодом ми догнали 

поляків і росіян та останні 200 м 
пливли майже поряд. Врешті-решт 
потрапили у фінал, а росіянам до-
велося провести додаткову гонку. 
У фіналі вітер був зустрічний, що 
не дуже нам сприяло, оскільки 
порівняно з іншими суперника-
ми ми важили мало. Після 300 м 
біля нас зліва опинилися росіяни, а 
справа — румуни — випереджали 
на пів корпусу човна. Перед нами 
постало завдання не відпускати їх 
надто далеко. Вирішальними стали 
фінішні метри: ми догнали і „з'їли“ 

росіян. Поляки витратили багато 
сил і не потрапили до призерів, а 
німці, які всю дистанцію були за 
нами, п'ятими, припливли перши-
ми. Це була важлива олімпійська 
дистанція на тисячу метрів. А за 
два дні до старту дистанції 500 м 
нам сказали, що беремо участь і у 
ній. Ми вже були „на підйомі“, хоч 
у напарника через наднавантажен-
ня підвело плече, тому прибули до 
фінішу третіми — нас випередили 
поляки і румуни. Наші добрі часові 
показники спонукають наступного 
року поборотися за олімпійську лі-
цензію.

Що робите тепер? Які най-
ближчі плани?

— Маю намір зі своєю дівчиною 
поїхати кудись відпочити, трохи 
оздоровитися та починати готу-
ватися до наступного року. Крім 
цього, братиму участь у чемпіона-

тах області, напівмарафоні. Мушу 
розв’язати деякі технічні питання, 
а також проблему своєї витривало-
сті — ймовірно, бігатиму, стану на 
лижі. Веслування на каное входить 
у топ трьох технічно найскладніших 
видів спорту. Бо весло і човен — 
обидва нестабільні, успішність дій 
спортсмена залежить від багатьох 
чинників — щільності води, вітру, 
течії. У нестабільних умовах мусиш 
докладати зусилля так, щоби гре-
бок був правильним.

Як відбувається розподіл сил, 
керування човном при вза-

ємодії з напарником, хто з вас 
лідер?

— Ми — одне ціле. У каное- 
одиничці ти мусиш бути сильний, 
відчувати човен і воду. А у „двійці“ 
треба синхронізуватися з парт-

нером і відчувати не 
лише воду, а і його. 
Зустрічаємося на 
спортивних зборах, 
тренують нас Михай-
ло Пацюрко, Роман 
Бундз і Оксана Заліс-
ко.

Хочу сказати, що 
у спорті дуже гостре 
й надалі є фінансове 
питання. Адже вісім 
місяців щороку я пе-
ребуваю на зборах, 
а це потребує коштів. 

Гроші витрачаю зокрема на спор-
тивне харчування, яке допомагає 
ліпшому відновленню, а згодом і 
кращому результату на змаганнях, 
— щомісяця воно забирає 2–3 ти-
сячі гривень. В Южному, скажімо, 
спортсменів цим забезпечують, у 
нас же на необхідний харч трене-
ри інколи підкидають своїм підопіч-
ним трохи грошей з власної кишені. 
Цьогоріч варто подякувати збірній 
України за те, що забезпечила нас 
і парадною, і гоночною формами. 
Бо раніше я виходив на п'єдестал 
у формі чужій, деколи більшій на 
декілька розмірів.

Сподіваюся на матеріальну під-
тримку і від Політехніки: хочу мати 
власний човен, бо той, на якому 
тренуюся, належить училищу 
фізичної культури (там я вчився від 
сьомого класу до третього курсу).

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
1. Ковбойські змагання з приборкання 
диких коней. 4. Український скульптор, 
кінорежисер і драматург ХХ ст., автор 
пам’ятників Г. Сковороді, княгині Ользі, 
Т. Шевченкові, а також поставив фільми 
„Перекоп“, „Повія“, „Коліївщина“. 6. Сухі 
стебла злакових рослин, що залишилися 
після обмолоту. 8. Своєрідний характер 
вимови, властивий тій чи іншій мові, дія-
лектові, особі; ритмічний наголос. 11. Міра 
інерції тіла стосовно сили, що на нього 
діє. 12. Німецький фізик, який один із пер-
ших відкрив Х-промені, лавреат Нобелів-
ської премії. 15. Елемент електричного 
ланцюга, що дозволяє регулювати силу 
струму в ланцюзі. 17. Повільний танець 
південно-американського походження. 
18. Творець художнього твору, наукового 
дослідження, проєкту. 19. Бальний танець 
мексиканського походження. 22. Коштов-
ний камінь. 25. Заглиблення в землі, вири-
те тваринами як житло. 26. Гори в Украї-
ні. 28. Місця для глядачів у театральній 
залі, відокремлені перегородками. 29. У 
давніх слов’ян завершальна частина по-
ховального обряду. 31. Пристрій для ви-
промінювання або приймання радіохвиль. 
32. Процес призначення глави диплома-
тичного представництва в іноземній дер-
жаві. 33. Виконавець ролей у театрі, кіно.

Вертикально: 
1. Змагання на гребних, вітрильних або моторних 
човнах. 2. Агент ворожої країни, який здійснює 
підпали, руйнування, провокаційну пропаганду. 
3. Траєкторія руху небесного тіла. 4. Угорський ком-
позитор, автор оперети „Королева чардашу“. 5. Інша 
назва гори Джомолунґма. 6. Холодна страва з дріб-
но нарізаних сирих або варених овочів, заправлених 
олією, оцтом або майонезом. 7. Підземна залізниця. 
9. Верхня частина дерева. 10. Чоловічий співацький 
голос. 11. Вітер, що періодично змінює свій напрям: 
улітку дме з океану на материк, а взимку — з ма-

терика в океан. 13. Держава в Африці. 14. Метале-
ва пластинка на рукоятці шпаги, рапіри або дужка 
на рукоятці шаблі для захисту руки від поранення. 
16. Труба або жолоб для стікання води. 19. Столи-
ця Марокко. 20. Дробова частина логарифма числа. 
21. Відросток нервової клітини, по якому проходять 
нервові імпульси. 22. Жорстокий правитель. 23. Гео-
графічна зона, яку араби називають „піччю Алла-
ха“. 24. Дуже сильний дощ. 27. Першість у відкритті, 
винаході, висловленні ідеї. 30. Збірник священних 
книг зороастризму. 31. Самодіяльний актор, музи-
кант, художник.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32

33

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 23

Горизонтально: 7. Саботаж. 8. Історія. 9. Си-
барит. 10. Геродот. 11. Короп. 13. Ботаніка. 
15. Іконопис. 18. Тетрахорд. 19. Герцог. 20. Епі-
зод. 21. Грабіжник. 25. Гастролі. 26. Карантин. 
27. Ялина. 28. Артамон. 30. Картина. 32. Ко-
медія. 33. Митниця.
Вертикально: 1. Баритон. 2. Доза. 3. Мари-
ніст. 4. Астероїд. 5. Соло. 6. Нікотин. 11. Карто-
графія. 12. Піротехніка. 14. Абонемент. 16. Олі-
гофрен. 17. Вакації. 21. Геологія. 22. Кармазин. 
23. Патріот. 24. Ризниця. 29. Арес. 31. Тінь.

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 24

Горизонтально: 7. Гороскоп. 8. Манометр. 9. Карт. 
11. Симоненко. 12. Евакуація. 13. Паланка. 15. Тире. 
16. Астарта. 18. Лексика. 19. Оперета. 21. Берн. 
22. Метрика. 23. Острава. 24. Робінія. 28. Дувр. 
29. Мегафон. 32. Компроміс. 33. Мегаполіс. 
34. Тога. 35. Поліглот. 36. Симпатія.
Вертикально: 1. Мортира. 2. Формоза. 3. Болонка. 
4. Фанфара. 5. Сметана. 6. Утопіст. 9. Контрабан-
дист. 10. Телефонограма. 14. Нікотин. 17. Трепанг. 
18. Лем. 20. Ага. 25. Овоскоп. 26. Іспанія. 27. Ярма-
рок. 29. Магазин. 30. Абордаж. 31. Олімпія.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004.

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 191253.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ.

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА.

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Анастасія СТЕПАНЯК

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО.

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН  

та Марія КІНДРАТОВИЧ.

Дизайнер-верстальник — Дмитро ГРИГОРЧАК.

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

Колектив Інституту адміністрування та післядипломної освіти 
Національного університету „Львівська політехніка“ із глибо-
ким сумом сповіщає, що на 71-му році життя відійшов у вічність 
директор інституту, кандидат технічних наук, доцент 

Віктор Васильович  
Яськов 

(15.01.1949 – 31.08.2019)

і висловлює щирі співчуття рідним та близьким. 
Немає слів, якими можна було б передати наш жаль і біль 
втрати. Світла пам’ять про знаного освітянина і науковця, усе 
життя якого пов’язане із Львівською політехнікою, назавжди 
залишиться в наших серцях. 
Вічна пам’ять!

Ректорат Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює співчут-
тя родині Яськових через смерть батька і чо-
ловіка, багаторічного директора Інституту 
адміністрування та післядипломної освіти 

Віктора Васильовича  
Яськова.

Віктор Васильович усе своє професійне жит-
тя присвятив Львівській політехніці. Він від-
дано і старанно працював задля розвитку нашого університету, 
був добрим і уважним керівником. Розділяємо разом із вами біль 
втрати, сумуємо, підтримуємо вас у годину скорботи.
Вічна пам’ять!

Минувши 90-річну межу, відійшла за пруг життя знана наукови-
ця професорка 

Марія Ганіткевич.
Віддаючи належне її 41-му року викладацької роботи на катедрі 
хемії, ми пишаємося багаторічною тісною співпрацею з нею, 
як із високофаховим термінологом-практиком, яка залишила 
нащадкам вагомий доробок — три словники, десятки наукових 
праць у царині хемії. Світла пам’ять світлій самовідданій колезі. 
Сумуємо, шануємо й пам’ятаємо.

Колектив Технічного комітету 
стандартизації науково-технічної термінології

Колектив кафедри обчислювальної математики та програму-
вання ІМФН висловлює щире співчуття асистенту кафедри Зіно-
вії Олександрівні Гошко з приводу смерті її

матері.

Колектив кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії ІХХТ 
висловлює глибокі співчуття завідувачці лабораторії Ірині Бо-
рисівні Собечко з приводу важкої втрати — смерті 

батька.

Колектив кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії ІХХТ 
висловлює глибокі співчуття завідувачці лабораторії Ірині Ва-
силівні Типіло з приводу важкої втрати — смерті

батька.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, які видав Націо-
нальний університет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток на ім’я: Курачицький Денис Ва-
лерійович;
залікову книжку № 1804416з на ім’я: Плескач Герман 
Ігорович; 
студентський квиток на ім’я: Поліщук Вікторія Мико-
лаївна;
студентський квиток на ім’я: Хлян Зоряна Василівна;
студентський квиток № 11812416 на ім’я: Козловець 
Карина Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Саад Роман-Рамі Абдо 
Саід;
студентський квиток № 12246293 на ім’я: Шеретюк Вла-
дислав Олександрович;
студентський квиток ВК № 12279717 на ім’я: Росоха 
Михайло Юрійович;
студентський квиток на ім’я: Шаховський Назарій Сер-
гійович;
студентський квиток № 12279138 на ім’я: Білик Вадим 
Олегович;
студентський квиток на ім’я: Данильченко Дмитро Юрі-
йович;
студентський квиток на ім’я: Якуб’як Максим Васильо-
вич;
студентський квиток № 11812643 на ім’я: Ахметова Ва-
лерія Маратівна.
Вважати недійсним посвідчення інваліда ААГ № 068151, 
видане Управлінням соціального захисту (Франківський 
відділ соціального захисту) 15.04.19 р. на ім’я: Лівий Де-
нис Русланович.
диплом бакалавра ВК № 35475290 на ім’я: Маляр Ан-
дрій Михайлович;
студентський квиток № 10316491 на ім’я: Остап’юк Ан-
дрій Васильович.
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