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ВАША ДУМКА

Каріна Сарибілял, студентка п’ятого курсу 
факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка:

„Без допомоги складно“
Жити на стипендію — нереально (я мала 1300 грн), 
бо прожитковий мінімум — 2000 грн +. Стипендія 
становить 50% від офіційного прожиткового мініму-
му, але якщо ти не працюєш і батьки не допомагають, 
то це складно. Маю поради для студентів: їсти в їдальнях, ходити пішки і не 
купувати різний непотріб.

Микола Мацях, студент четвертого курсу 
Інституту комп’ютерних технологій, 

автоматики та метрології:

„Кава, кіно і таксі“
Я мав стипендію тільки на початку навчання, дві-
чі, отримував 1300 грн, і це дуже мало для життя. 
Якщо студент живе в гуртожитку, то 300 грн — за-
платити за кімнату, близько 280 грн — на проїзд. За-
лишається трохи більше 700 грн, на які можна лишень 
запросити дівчину на каву, потім у кіно та заплатити їй за таксі.

Юлія Яремкович, студентка п’ятого курсу 
Інституту архітектури: 

„Якийсь час можна не 
брати гроші у батьків“
 Якщо гуртожиток коштує 520 грн, то як цих ко-

штів може вистачити на місяць? Але іноді приєм-
но, що у батьків можна деякий час не брати гроші. 

Кожен вирішує, на що витрачати стипендію: на каву, 
похід у кіно чи одяг. Я витрачаю на квитки до театрів чи 

на концерти. Стипендія має бути більша — так, як це є за кордоном, коли 
вона перекриває твоє навчання. Але ти не знатимеш, що таке бути студен-
том, якщо ніколи не економив. Одна з найголовніших порад — не витрачати 
всі гроші першого ж дня. Ще одна — ходити пішки, готувати самому і мати 
хороших сусідів, які завжди нагодують .

Роман Маслюк, студент другого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та 

електронної техніки:

„На 7–10 днів“
Моя стипендія — 1280 грн. На неї можна прожити 
7–10 днів. Гроші зі стипендії можна відкладати або 

віддавати на доброчинність. Звичайно, стипендія має 
бути більша. Адже проживання в гуртожитку — це вже 

половина суми. А на 20 грн в день прожити неможливо.
Міркувала й опитувала Анастасія МИГИДЮК

НА ЩО ВАМ ВИСТАЧАЄ СТИПЕНДІЇ?
1400 грн — це багато чи 

мало? Що можна купити 
на цю суму? Це 93 хлібини, 
або 200 проїздів на марш-
рутці, або 47 горняток кави. 
Погодьтеся, звучить до-
сить-таки непогано. Так 
усього багато можна собі 
дозволити! Але, насправді, 
зовсім ні. Бо вижити на такі 
кошти просто неможливо. 
Адже, окрім хліба, потрібно 
оплачувати гуртожиток, ку-
пувати квитки у транспорті, 
забезпечувати себе непро-
довольчими товарами та 
навчальними посібниками.

Сучасна  молодь — амбіційна, 
прогресивна і впевнена в 
собі. Вона ловить можли-
вості, які трапляються їй 
на шляху і намагається не 
проґавити свої шанси. Тому 
часто студенти відвідують 
різноманітні гуртки, тренін-
ги, записуються на курси, 
вивчають мови і проходять 
стажування. Звісно, у Львові 
не важко знайти безкош-
товні цікаві та корисні події, 
але, на жаль, більшість із 
них — за гроші, і коштують 
вони досить багато. Тоді 
стає зрозуміло, що стипендії 
точно не вистачить навіть на 
одні курси.

Чи вистачає стипендії сучас-
ним студентам і на що вони 
її витрачають? Відповідь 
на це питання знайдете в 
опитуванні, а продовження 
теми читайте на с. 14.

Водночас понад 50% студен-
тів не отримують стипендій. 
Але, незважаючи на це, ми 
бачимо заповнені кав’ярні, 
клуби, кінотеатри та кни-
гарні. Біля корпусів універ-
ситету припарковані дорогі 
автомобілі, а в руках — кош-
товні смартфони. І попри те, 
що багато студентів часто 
скаржаться на малу сти-
пендію, насправді не всі з 
них бідують. Де вони беруть 
гроші на „розкішне життя“, 
з’ясують наші журналісти 
найближчим часом. Тому 
стежте за наступними но-
мерами нашого тижневика!
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NOTA BENE!
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Закінчення на 7 с. m

ЩОБ НЕ ВИНАХОДИТИ ВЕЛОСИПЕД

Саме для того, щоб обмінюватися 
результатами своїх напрацювань, 
науковці налагоджують академічні 
обміни та наукові стажування. Зокрема, 
минулого тижня до Інституту енергетики 
і систем керування завітали три 
професори із Ґданської політехніки — 
Мартін Моравіц (Marcin Morawiec), 
Аркадіуш Левіцкий (Arkadiusz Lewicki) 
і завідувач кафедри електроприводу 
Ярослав Гузінський (Jaroslaw Guziński). 
Вони прочитали студентам лекції та 
організували семінар із викладачами.

Цей візит продовжив нала-
годження співпраці між енерге-
тиками Львівської та Ґданської 
політехнік. Директор ІЕСК профе-
сор Андрій Лозинський побував у 
польському виші як візит-професор 
у травні (переважно читає лекції 
з „Інтелектуального керування“). 
Нещодавно з короткотермінового 
стажування повернувся професор 
Андрій Маляр. Стажувалися також 
професор Федір Матіко і аспірантка 
Оксана Слабик.

— Про візит професорів із Ґдан-
ська з деканом професором Яну-
шем Незнанським було домовлено 
ще навесні, — розповідає професор 
Андрій Лозинський. — Але вони хо-

тіли приїхати всі разом, тому пере-
несли поїздку на вересень. Польські 
колеги розуміють нашу фінансову 
ситуацію, тому їх сторона оплати-
ла поїздку, щоб професори могли 
познайомитися зі Львівською полі-
технікою, нав’язати наукові зв’язки 
і прочитати лекції. Зокрема, профе-
сор Ярослав Гузінський прочитав 
лекції в межах курсу „Сучасні сис-
теми керування приводами“. Мартін 
Моравіц та Аркадіуш Левицький за-
ймаються програмуванням контро-
лерів. Польські колеги допомогли 
нам отримати обладнання й устат-
кувати лабораторію контролерів 
нового покоління (надали всі кон-
такти, рекомендували наш універ-

ситет як надійного партнера). Під 
час візиту вони також обговорили 
з нашим доцентом Юрієм Білець-
ким як упроваджувати обладнання 
в навчальний процес.

Коли студентів третього й чет-
вертого курсів поінформували про 
можливість послухати такі лекції, 
вони не тільки зацікавилися, ті, хто 
стажувався в Італії чи в Німеччині, 
навіть хотіли слухати англійською 
мовою. Більшість таки вирішила, 
що краще зрозуміє спеціалізова-
ну термінологію польською. Тому 
слайди були англійською, а лекція 
польською.

ВИКЛИКИ Й СПОДІВАННЯ КНИЖКОВОГО 
СЬОГОДЕННЯ

26 BookForum зостався в минулому, а в теперішньому — 
інтелектуальний післясмак цієї масштабної події. 
У майбутньому ж — багато книжок, які гріх не 
прочитати, а також  рефлексії та сподівання побачити 
Україну сильною на видавничому ринку, власному й 
зарубіжному.

Олександра Коваль, президент-
ка ГО „Форум видавців“, занепокоє-
на, що більше половини українців 
не читають книжок і не сприймають 
довгих текстів:

— Що доброго чекає країну, в 
якій люди не можуть прочитати за 

один раз більше 140 знаків? Ска-
жімо, в американських компаніях, 
перш, ніж узяти на роботу, претен-
дента тестують на вміння читати й 
адаптувати тест. Я б це запровади-
ла також і в нас, перевіряти варто 
й абітурієнтів.

Та перспектива розвитку книж-
кової царини, а заодно й читан-
ня простежуються — їх окреслює 
Український інститут книги, дирек-
торкою якого є пані Олександра. У 
репрезентації своєї візії інститут 
навів не надто втішні цифри: до 
прикладу, у нас діє лише 222 кни-
гарні, українці за рік витрачають 
72,5 млн євро на книжки, що стано-
вить менше однієї книжки на особу, 
тимчасом поляки купують книг на 
528 млн євро, тобто 2,4 книги на 
особу. За всі роки державності нам 
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СТУДІЇ

m Закінчення. Початок на 3 с.

— Лекція була побудована та-
ким чином, що після вступної ча-
стини про історію, про наукові 
напрями, якими вони займаються, 
професор узяв дві найновіші тема-
тики більш прикладні: про перетво-
рювачі, які вони створили і були 
впроваджені в Саудівській Аравії, 
та про приводи з багатофазними 
двигунами. Лекція виглядала так: 
є проблема і як її розв’язали, тобто 
така проблемно орієнтована лек-
ція. Наші студенти вже мають базо-
ві знання, натомість їм дуже цікаве 
практичне застосування. Польські 
викладачі не тільки на практичних 
чи на лабораторних заняттях про-
вадять дослідження, а й на лекціях 
показують: оце — нове, і ми ось тут 
можемо його застосувати, — каже 
Андрій Лозинський.

— Наприкінці лекції треба було 
нагадувати студентам, що заняття 
вже закінчилося, — додає Андрій 
Маляр.

За словами директора ІЕСК, 
нині сторони працюють над запро-
вадженням для студентів програм 
подвійних дипломів із електротех-
ніки (така угода вже є з Познань-
ською політехнікою). Крім цього, 
„ми говоримо про можливості 
спільного керування аспірантами. 
Адже у поляків так само, як і в нас, 
є проблема з підготовкою докто-
рів філософії, тому що кількість 
молодих випускників, які би хотіли 
продовжувати наукову кар’єру, не 
дуже велика. Фірми все ж пропо-
нують кращі умови. Наші аспіран-
ти могли б використовували їхню 
лабораторну базу й устаткування, 
слухати там деякі курси“.

Наші науковці також отримали 
можливість стажуватися у Ґдан-
ській політехніці завдяки польській 
Національній агенції академічного 
обміну NAWA. Програми NAWA да-
ють можливість фінансувати візити 
професорів, провадити стажуван-
ня, налагоджувати контакти. 

— Я стажувався у Ґданську в ме-
жах програми Promt, — розповідає 
професор Андрій Маляр. — Є ста-
жування двох типів: наукове — для 
персоналу (викладачі, професори, 
доценти, асистенти), другий — 

для провадження наукових дослі-
джень, для аспірантів або молодих 
докторантів. Зі мною ще була аспі-
рантка з ІКТА Христина Репетило 
(її дисертаційні дослідження пере-
тинаються з науковими інтересами 
двох польських професорів). Мета 
цих стажувань — сприяти інтерна-
ціоналізації наукових досліджень, 
освітніх програм (зазвичай, ре-
зультати наукових досліджень по-
тім відображено у зміні навчальних 
програм, зокрема на магістерсько-
му рівні або на рівні доктора філо-
софії). Ми ознайомилися з їхньою 
лабораторною базою. Зокрема, 
вони у себе створили (від фунда-
менту) за кошти Європейського 
Союзу потужну лабораторію інно-
ваційних технологій та відновлюва-
них джерел енергії Linte — це така 
сучасна лабораторія, яка дозволяє 
провадити різноманітні досліджен-
ня в галузі енергетики (там є стен-
ди, які дають змогу досліджувати 
процеси від генерації електричної 
енергії — імітувати електричну 
станцію — до кінцевого споживача 
(будинок, завод, фабрика тощо)). 
Колеги досліджують, як впливають 
відновлювані джерела на робо-
ту електроенергетичної системи, 
моделюють на фізичних об’єктах, 
які мають менші потужності, але 
дозволяють студентові бачити, як 
цей уплив відбувається, до чого 
приведе. Тепер польські колеги 
побачили нашу лабораторію. Хоч 
їхня потужна, обладнана найсу-
часнішим устаткуванням, віднов-
люваними джерелами енергії, та-
кого обладнання, як у нас, вони не 
мають, тому наша співпраця буде 
взаємно вигідна.

— На жаль, щоб поїхати у від-
рядження за кордон, нам треба зі-
брати чимало підписів, — зауважує 
науковець, — а це забирає багато 
часу й зусиль.

Українська і польська сторони 
вже домовилися про організування 
невдовзі спільної науково-практич-
ної конференції. Гданська політех-
ніка пропонує не започатковува-
ти конференцію, а долучитися як 
співорганізатори до третьої (перші 
дві відбулися в Туреччині і в Алжирі).

Тетяна ПАСОВИЧ

ЩОБ НЕ ВИНАХОДИТИ 
ВЕЛОСИПЕД

Майбутні учасники зовніш-
нього незалежного оціню-
вання 2020 року мають 
можливість скористатися 
сервісом „ЗНО-ОНЛАЙН“, 
який розміщено на сайті 
Освіта.ua. На сайті є понад 
300 тестів, які складали абі-
турієнти 2009–2019 років. 
Після виконання завдань 
кожного тесту надаються 
правильні відповіді на всі 
завдання та розраховуєть-
ся результат у тестових та 
рейтингових балах, також 
визначається час, витраче-
ний на виконання тесту.

МОН України максимально 
сприятиме Національному 
фонду досліджень. Мі-
ністерка Ганна Новосад на 
зустрічі з представниками 
фонду заявила, що зробить 
усе можливе, щоб на 2020 
рік він уже став головним 
розпорядником коштів і не 
залежав від міністерства. Це 
передбачено в Законі „Про 
наукову та науково-технічну 
діяльність“. Дотепер пере-
шкодою було те, що „фонд 
не був ще навіть юридичною 
особою. Нині ми ці організа-
ційні питання завершуємо“, 
— зазначив голова Націо-
нального фонду досліджень 
України Леонід Яценко. Він 
додав, що було б правиль-
но, якщо б бюджет на 2020 
рік відповідав профільному 
закону і фонд сам розпоряд-
жався своїм фінансуванням.

Словаччина запрошує на 
навчання українських сту-
дентів, аспірантів, викла-
дачів вишів та дослідників. 
Навчання, дослідницьке або 
лекційне стажування від-
буватиметься в межах На-
ціональної стипендіальної 
програми, а відібрані учас-
ники стануть стипендіатами 
Уряду Словацької Респу-
бліки. Термін подання заяв 
на сайтах www.stipendia.sk 
або www.scholarships.sk: до 
31 жовтня 2019 року для нав-
чання у літній семестр 2019–
2020 навчального року, до 
30 квітня 2020 року для нав-
чання впродовж 2020–2021 
навчального року. 

За матеріалами МОН та 
інформагенцій
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СТУДІЇ

АРХІТЕКТУРА — НАЙБІЛЬШЕ ЗАХОПЛЕННЯ 
АНДРІЯ КНЯЗЯ
Андрій Князь, магістр другого року навчання кафедри 
архітектурного проєктування та інженерії ІАРХ, мріє здобути 
вищу освіту у Політехніці й за кордоном.

У старших класах май-
бутнім фахом особливо не 
переймався, тож коли тре-
ба було обирати універ-
ситет, радше за інерцією, 
а не за покликом серця 
пішов шляхом свого бать-
ка-архітектора, хоча не 
був упевнений, що обра-
ний фах і справді стане по-
кликанням. У навчальний 
процес на кафедрі архі-
тектурного проєктування 
втягнувся якось одразу та 
несподівано для себе за-
хопився науками, якими 
охоче ділилися зі студен-
тами викладачі. 

— Ось тоді й зрозумів, 
що це те, що мені треба, — 
зізнається Андрій. — Ща-
стя, що я не розминувся 
зі своєю майбутньою про-
фесією. На кафедрі архі-
тектурного проєктування 
отримав ази майбутнього 
фаху, які, після розподілу 
кафедри, продовжував 
здобувати вже на кафедрі 
архітектурного проєкту-
вання та інженерії. Тобто 
й далі роблю те, що мені 
подобається. Вдячний ви-
кладачам, які терпляче 
роблять із нас професіо-
налів.

Андрій разом із друзя-
ми є активний учасник по-
закафедральних проєктів, 
конкурсів. Це дозволяє не 
лише пробувати свої сили 
в архітектурі, а й самовдо-
сконалюватися. Торік брав 
участь у Всеукраїнському 
архітектурному конкур-
сі, де його команда стала 
призером від спонсора. 
Свого часу долучився до 
міжнародного воркшопу, 
у рамках якого політехніки 
спільно з австрійськими, 
німецькими і польськими 

студентами робили про-
єкт реновації хрущовок на 
вулицях Любінській і Нау-
ковій у Львові. 

Днями спільно з од-
нодумцями завершили 
роботу над міжнародним 
проєктом комфортабель-
ного туристичного табору 
на одному з великих озер 
в Італії (до конкурсу з його 
проєктування запросили 
всіх охочих). 

Нині Андрій готується 
до підвищення своїх фа-
хових знань на дворічній 
магістратурі у Німеччині. 
Хоча навчання відбувати-
меться англійською мо-
вою, вивчає й німецьку. 
Паралельно працює над 
магістерською роботою, 
яку мав би захищати у 
грудні.

— Через навчання у 
Німеччині, мабуть, дове-
деться взяти академку та 
захистити свій перший 
магістерський диплом уже 
весною наступного року, 
— роздумує Андрій. — 
Оскільки мені подобаєть-
ся проєктувати висотки, 
то й тему магістерської 
роботи обрав відповідну. 
Вона стосується висот-
ного житла з вертикаль-
ними і горизонтальними 

зеленими просторами. 
У Львові останнім часом 
почали будувати багато 
висотного житла, але воно 
не зовсім гуманістичне. У 
моєму проєкті висотне 
житло має бути зі зеле-
ними просторами. Хоті-
лося б, щоб люди, які там 
житимуть, відчували себе 
не відірваними від приро-
ди, а її частинкою. Роботу 
розпочав ще на першому 
магістерському курсі. Вже 
практично готова записка, 
досліджено дуже багато 
об’єктів, зробив аналізи, 
проєктні дослідження. 

Хлопець задоволений 
навчанням у Львівській 
політехніці, адже, на його 
думку, на кафедрах, де на-
вчався на початках і про-
довжує здобувати освіту 
нині, є дуже сильний ба-
калаврат: поряд із доброю 
базовою освітою, можна 
отримати й художню під-
готовку з ліпки, рисунка 
тощо. Але якою б доброю 
не була фундаментальна 
освіта, багато знань треба 
освоювати самотужки, „бо 
є дуже багато різних на-
прямів, і їх усіх не можуть 
подати у Політехніці“. Нині 
архітектура — одна з най-
більш усебічних професій, 
де можна займатися абсо-
лютно різними заняттями, 
причетними до архітекту-
ри, тому без самоосвіти 
у наших реаліях не обій-
тися: „освіта, на жаль, не 
змінюється так швидко, 
як прогрес, особливо в 
Україні“. На думку мого 
співрозмовника, майбутнє 
освіти — в інформаційних 
технологіях, тому намага-
ється мати хоча б декілька 
напрямів знань, щоб бути 

успішним у житті та про-
фесії.

— Мені наразі по-
щастило двічі: здобуваю 
улюблений фах і маю та-
та-архітектора, — гово-
рить Андрій. — Хоча мій 
тато — представник ста-
рої школи, та він, мабуть, 
один із перших в Україні, 
хто на початку дев’яно-
стих почав проєктувати на 
комп’ютері. Нині в архітек-
турі є дуже багато нових 
сучасних речей, за яки-
ми йому важко встигати. 
Але мені завжди радить, 
як краще зробити ту чи 
ту річ, схвалює мої кроки 
щодо самоосвіти, тішить-
ся моїми успіхами. Тому 
мати поруч професіона-
ла, з яким можна завжди 
поспілкуватися стосовно 
професійних справ, — це 
круто. Радо допомагаю й 
татові, коли виникає така 
потреба, адже це теж моя 
практична робота. 

Андрій Князь любить 
подорожувати. А оскіль-
ки кошти на таку розкіш 
не завжди є, то й вишу-
кує різні міжнародні на-
вчальні програми. Саме 
так вдалося двічі побува-
ти у США, ознайомитися 
з країною, і навіть підза-
робити. Перевагу у тран-
спорті надає велосипеду, 
сподівається, що в Україні 
він стане такий же попу-
лярний, як у Європі. У його 
житті — архітектура (це 
той щасливий випадок) є 
найбільшим захопленням. 
Дуже любить проєкти, де 
можна зустрітися з ціка-
вими людьми, професіо-
налами, отримати від них 
багато позитиву, порад, 
рекомендацій. Мріє здо-
бути вагомий багаж знань 
ще й за кордоном, повер-
нутися додому і, можливо, 
розпочати свою справу.

Катерина ГРЕЧИН
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СТУДІЇ

ВАЖЛИВО РОЗВИВАТИ ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ

Науковці Львівської політехніки успішно 
виграють проєкти Еразмус+ напряму 
Жана Моне. Цього літа перемогу 
здобули чотири колективні роботи. Про 
три з них ми вже розповіли у попередніх 
випусках „Аудиторії“ (див. ч. 25, 26, 
27). Сьогодні знайомимося з проєктом 
EXTECH.

EXTECH (European 
Experience in Technology 
Transfer for Ukrainian 
Universities) втілювати-
муть: очільник кафедри 
адміністративного та 
фінансового менедж-
менту професор Назар 
Подольчак, старший ви-
кладач цієї кафедри Олег 
Дума, а також керівник 
проєкту професор ка-
федри менеджменту і 
міжнародного підпри-
ємництва Олег Олексів. 

Основне завдання 
проєкту — розвивати в 
університеті інновацій-
ну культуру. Як акцентує 
Ігор Олексів: 

— Чому саме цю 
тематику ми обрали? 
Львівська політехніка ба-
гата на інноваційні роз-
робки. Але водночас ча-
сто їх не впроваджують 
у практику. Одна з при-
чин — нема  інноваційної 
культури в університеті. 
Тому сподіваємося, що 
через втілення нашого 
проєкту цієї проблеми 
вдасться позбутися.   

Відповідно до програ-
ми EXTECH, на тематику 
інноваційної культури 
готуватимуть семінари, 
круглі столи, так звані 
літні школи (так звані, 
тому що відбуватимуть-
ся восени). Основною 
аудиторією тих заходів 
будуть студенти, аспі-
ранти, представники 
державних органів вла-
ди. 

За якими правила-
ми почне діяти про-

єкт? Після підписання 
ґрантової угоди між Єв-
ропейською комісією і 
Львівською політехнікою 
наукова група отримає 
стартові 70% коштів на 
його втілення. Наразі 
угода перебуває на ста-
дії підписання.  

— Звісно, завжди 
будь-який проєкт почи-
нає діяти з відставанням 
від запланованого гра-
фіка на місяць-півтора, 
адже потрібен час на 
підготовчі процедури, — 
каже Ігор Олексів. 

EXTECH втілювати-
муть три роки. Розпоч-
нуть з вебінару, на яко-
му зацікавлених запро-
шуватимуть до участі у 
Літній школі. Увагу зо-
середять на студентах, 
аспірантах, молодих до-
слідниках насамперед 
Львівської політехніки, 
але охоче прийматимуть 
учасників і з інших львів-
ських університетів. 

Хто організовувати-
ме літні школи? Пере-
дусім — представники 
кафедр Львівської полі-
техніки — АФМ і ММП, — 
а також різних україн-
ських вишів, які мають 
досвід викладання інно-
вацій. Лекції читатимуть 
і професори Кінгстон-
ського університету, з 
якими вже налагодили 
спів працю. На перспек-
тиву залучатимуть нау-
ковців зі Швеції.

Готуючи програму, 
вдалося використати 
найкращі напрацюван-

ня європейських нау-
ковців, які мають досвід 
викладання і поширення 
інноваційної культури в 
Європі.

Про що можна буде 
дізнатися на літніх шко-
лах? Акцентуватимуть 
на тому, що в інноваціях 
різкі зміни неможливі. 
Це поступовий процес. 
Для їхнього втілення 
треба сформувати інно-
ваційну культуру, як це 
є у практиці європей-
ських університетів, де 
студентів з 2–3 курсів 
залучають до підприєм-
ницьких та інноваційних 
проєктів.

Учасники шкіл вчи-
тимуться  не лише 
сприймати інновацію, а 
й конкретними крока-
ми трансформувати її 
за прикладом європей-
ських країн, опановувати 
методи трансферу, ме-
тоди залучення додат-
кових інвестицій (як і де 
їх шукати?), адже у тран-
сфері технологій важли-
ва не лише інноваційна 
культура, а й гроші. 

У реалізуванні проєк-
ту також важлива участь 
працівників НДЧ, дер-
жавних органів влади, 
інноваторів, аби кожен 
із них збагнув свою не-

обхідність у розвитку ін-
новацій.

Важливий внесок у 
розвиток інноваційної 
культури свого уні-
верситету. Студенти, 
молоді науковці мусять 
звикати, що інновації по-
трібні. Щороку на кожну 
школу набиратимуть но-
вих учасників.

До участі заохочува-
тимуть представників 
органів державної вла-
ди. Їм пропонуватимуть 
організування тематич-
них конференцій, круг-
лих столів. 

У втіленні європей-
ських проєктів важли-
ве активне поширення 
інформації. За кордо-
ном необхідно поширю-
вати інформацію про те, 
що гроші витрачено не-
дарма і що реалізуван-
ня певних намірів має 
вплив на діяльність уні-
верситету, країни тощо. 
За таким принципом і 
діятимуть ті, хто причет-
ний до втілення EXTECH.

Підсумком проєкту 
стане конференція. На 
ній проаналізують зре-
алізовані ідеї, поділять-
ся досвідом від упро-
вадження інноваційної 
культури. 

Ірина МАРТИН

ч. 28 [3068]
26 вересня — 2 жовтня  20196



ФОРУМ ВИДАВЦІВ

так і не вдалося сформувати книж-
ковий ринок. Та основною пробле-
мою є не читання українців, усі інші 
виклики — її похідні.

Читання книжок — не лише 
розвивальний процес, а й заняття, 
яке сприяє довшому життю — чи-
тачі живуть у середньому на два 
роки довше. Читання, крім цього, 
захищає від стресу, розвиває кре-
ативність, емпатію. Люди, що люб-
лять читати, більше займаються 
спортом, відвідують кіно й театр. 
Чому ж тоді українці не поспіша-
ють читати? Причина не в ціновій 
недоступності, а радше в тому, 
що бібліотеки погано забезпечу-
ють новою літературою — адже 
мотивацію до читання викликають 
новинки. Читання — це звичка, 
так звана культурна практика, не 
прищеплена батьками: дітям чи-
тає менше третини батьків. Але 
додамо оптимізму — у програмі 
нової школи передбачили щоден-
ні 15-хвилинні читання, коли діти 
приносять власні книжки і вголос 
чи тихо читають. Поліпшити ситуа-
цію могло би й комунікаційне поле 
читання: якби за мотивами книжок 
знімали більше фільмів, якби вони 

були в телепередачах, шоу. Держа-
ва мусить займатися популяризаці-
єю читання, бо це велика інвестиція 
у розвиток людського капіталу, без 
якого неможливі будь-які реформи. 
Розвиток читання тісно пов’язаний 
з інтересами країни: потрібно пе-
реходити від експорту сировини до 
високоінтелектуального продукту.

Друге важливе завдання — під-
вищення конкурентоспроможності 
на книжковому ринку. Щоби про 
Україну та її авторів знали у світі, 
потрібно продавати права на свої 
видання за кордон. Однак 55% ви-
давництв ніколи цим не займалися. 
Український інститут книги має до-
помогти їм у цьому. Він зобов’язу-
ється здійснювати послідовну про-
моцію, створювати майданчик для 
торгівлі правами й популяризувати 
українську літературу через орга-
нізування національних стендів на 
міжнародних книжкових ярмарках. 
На наступні три роки запланували 
участь українських видавництв у 
15-ти ярмарках, серед яких ма-
дридський і пекінський.

Програма популяризації укра-
їнських книжок пов’язана з про-
грамою підтримки перекладів. 
Адже можна підвищити впізнава-
ність України на книжковому рин-
ку за їх допомогою. Наразі пере-
клади наших книжок — несистем-
ні. Інститут пропонує створювати 
резиденції й премії для перекла-
дачів. Українські письменники, які 
матимуть перекладені твори, змо-

жуть їх і себе гідно представляти 
на міжнародних фестивалях.

Україні важливо вивчати й вико-
ристовувати по-своєму, відповід-
но до власних реалій, закордонний 
досвід. Цікавим є впровадження 
в італійців „культурного бонусу“: 
коли комусь із них виповнюється 
18 років, держава видає 500 євро 
на задоволення культурних по-
треб. До 2023 року розроб лять на-
ціональну стратегію, яка вміщува-
тиме загальну програму, створену 
в тісній співпраці з МОН — фести-
валі, конкурси, премії, і локальну.

30 вересня у Всеукраїнський 
день бібліотек відбудеться акція 
„Бібліотеки, повні людей“. Орга-
нізатори закликають приходити 
до книгозбірень разом із друзя-
ми, писати про свій візит пости з 
гештегом #день у бібліотеці. Ін-
ститут роздумує про те, як оно-
вити шкільні бібліотеки — у них, 
на думку його експертів, має бути 
не лише навчальна література, а 
й художня. Згодом вони можуть 
транс формуватися у хаби, куди 
матимуть нагоду приходити й до-
рослі.

Програму поповнення бібліо-
течних фондів довершує створен-
ня української цифрової бібліоте-
ки — мобільного сервісу легально-
го читання українських сучасних 
книжок. Швидкість її запуску впи-
рається, правда, у фінанси.

Наталя ЯЦЕНКО

ВИКЛИКИ Й СПОДІВАННЯ КНИЖКОВОГО 
СЬОГОДЕННЯ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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ФОРУМ ВИДАВЦІВ

ВДЯЧНІСТЬ ЯК НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА
„День вдячності“ — нова книга Всеукраїнської газети 
„День“, яку презентували на 26 Книжковому форумі у 
Львові, дає багато причин для замислення над тим, чим 
насправді наповнене наше життя. „Ми не вміємо бути 
вдячними, а невдячність — це рабська риса“, — каже 
у своїх роздумах, як, зрештою, й у передмові книги, 
головна редакторка „Дня“, давня і дуже шанована 
натхненниця Львівської політехніки Лариса Івшина.

Кожен задум нового видання Ла-
риса Олексіївна обговорює зі своїми 
колегами, незмінними авторами га-
зети „День“.

— Передмову до цієї книги варто 
видати окремо і поширити у школах, 
університетах, щоб вона стала фун-
даментом для формування свідо-
мості в молоді. І з цією ідеєю вар-
то звертатися в управління освіти, 
— зазначила, представляючи книгу 
„День вдячності“, модераторка за-
ходу, директорка Інституту освіти, 
культури і зав’язків з діаспорою Іри-
на Ключковська.

Ірина Михайлівна також подяку-
вала за кожне видання, яке випле-
кала редакція газети „День“, і по-
бажала, щоб їхня справа зростала і 
розвивалася, даючи потужні плоди 
для поступу українців. 

— Хотіла б, щоб цю книгу розці-
нювали як перший крок у напрямі 
прищеплювання нам звички дяку-
вати. Ми дуже недооцінюємо, за 
що і кому маємо дякувати. Непо-
шановано в країні людей, які мали 
би стати системою координат, а їхні 
ґрунтовні знання мають бути на на-
лежному місці. Непереосмислена, 
неперенавчена історія не дає нам 
можливості добре розвиватися. 
Сума невдячностей є причиною не-
успішності країни. І ці гіркі прикла-
ди розвернули і загальмували нашу 
історію. Усвідомлюю, що це немож-
ливо швидко подолати. Та разом зі 
зціленням через знання, культиву-
ванням чесної пам’яті та діями, ми 
зможемо втілити головну ідею по-
рятунку нас і наших дітей, — наго-
лосила у своєму слові до присутніх 
на презентації Лариса Івшина. — Цю 
книгу складно „поглинути“ залпом, 
та її можна читати з будь-якого 
шматка. Я би хотіла, щоб ми виокре-

мили для себе той загальнонаціо-
нальний день вдячності. Зрештою, 
кожен мав би почати зі себе: я, до 
прикладу, нині ще більше дякую. 
Впевнена, що лише солідарна вдяч-
ність і оздоровлення допоможе нам 
відчувати себе цілісно.

Багаторічний автор газети 
„День“, а також автор статей, які 
ввійшли чи не до кожного книжково-
го видання Бібліотеки „Дня“, прорек-
тор Острозької академії професор 
Петро Кралюк окремо подякував 
усім присутнім у залі, тим, хто пе-
редплатив книгу ще до її виходу чи 
придбав на Форумі. Петро Михай-
лович наголосив, що це є серйозна 
підтримка книговидання, особливо 
зважаючи на те, що держава не пі-
клується про це.

— Це один із найкращих проєк-
тів. Почуття вдячності люди рідко 
культивують, хоча це дуже важли-
во. Ця книга дає змогу по-новому 
подивитися на нашу історію. Тому 
у своїй статті я особливу увагу хо-
тів звернути на литовських князів, 
зокрема князя Вітовта. Він трива-
лий час перебував на українських 
(руських) землях, зокрема в Луцьку, 
сприяв його розвиткові. Також саме 
за його правління на березі Чорного 
моря виникло багато міст, зокрема й 
Одеса. Тож ми справді маємо за що 
дякувати цим історичним постатям, 
які сприяли розвиткові нашої держа-
ви, — підкреслив професор Кралюк.

Упорядник нової книжки „Дня“ 
Ігор Сюндюков презентував книгу 
так: 

— „День вдячності“ — це біль-
ше, ніж книжка, це — світоглядний 
важіль перетворення суспільної 
свідомості. Коли ми працювали над 
виданням, то робили це не для себе, 
а для людей. Вдячність — це шля-

хетна риса. І лише шляхетне сус-
пільство спроможне на вдячність. 
Саме змінення суспільної свідомо-
сті — і є той важіль, який дозволить 
оздоровити суспільство. Адже наша 
хвороба в тому, що мільйони людей 
переконані: дякувати нема за що й 
нема кому, бо їм усі мають служи-
ти. Це дуже небезпечний суспіль-
ний чинник. Згадую слова апостола 
Павла — людини, яка найбільше по-
сприяла поширенню християнства: 
„Вдячність зникає, отже настають 
останні часи“. Зрештою, в Євангелії 
ми не раз бачимо словосполучення 
„невдячний рабе“. І це справді так: 
невдячність — це рабська риса. 
Тому викорінюймо зі свого життя її 
та культивуймо вдячність, — наголо-
сив Ігор Радикович.

Анна Данильчук, проректорка 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Україн-
ки, статті якої теж увійшли до книги 
„День вдячності“, зазначила:

— Коли ми відчуваємо вдячність, 
то стає легше долати кордони, ми не 
сумніваємося в тому, як складеться 
наше життя, минає страх, є бажання 
рухатися вперед і розвиватися нам, 
переформатовується наша картина 
світу. У передмові є надзвичайно 
сильний емоційний момент: по-
мираючи від голоду, сотні людей, 
мабуть, думали, чи хтось знатиме 
про це. Інформаційний вакуум — це 
справжнє страждання. Тому маємо 
відчувати вдячність до тих людей, 
які у складні часи говорили про нас, 
відчували Україну, хоча їх нічого до 
цього не зобов’язувало. Людські 
стосунки, які демонструє ця кни-
га, базуються на високих духовних, 
моральних якостях, які не замінять 
жодні економічні стосунки. 

Загалом спілкування тривало ще 
дуже довго. І навіть після завершен-
ня презентації ставили питання всі 
охочі. А їх було доволі багато, серед 
яких і проректор та студенти Львів-
ської політехніки, що хотіли подис-
кутувати з авторами статей на різні 
теми. І, звичайно, така презентація 
книги спонукала багатьох придбати 
її, щоб і в собі культивувати цю пре-
красну звичку — дякувати.

Наталія ПАВЛИШИН
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ФОРУМ ВИДАВЦІВ

ЦЕНЗУРА. ЯК ЗАРАДИТИ?

Під час дискусії „Виклики для свободи слова та 
журналістів в умовах війни“, що відбулася під час 
цьогорічного книжкового форуму у Геокуполі, 
оприлюднили результати найновіших досліджень 
про те, як ситуація на Донбасі впливає на свободу 
слова. Чи є у ЗМІ загрози, порушення, цензура, 
чи спостерігається приховування інформації та 
розповсюдження фейків? Учасники бесіди: Андрій 
Сухарина, Тетяна Печончик, Анастасія Станко, Шааф 
Метью, Пйотр Андрусечко.

Трохи 
статистики

За даними досліджен-
ня, нещодавно здійснено-
го на основі опитування 
фонду „Демократичні іні-
ціативи“ ім. Ілька Кучеріва, 
яке озвучив аналітик Ан-
дрій Сухарина, українські 
журналісти доволі добре 
оцінюють стан дотриман-
ня свободи слова в Україні, тобто 
запевняють, що свобода слова є. 
Водночас майже 80% зазначають 
її порушення: посадові особи від-
мовляються надавати суспільно 
важливу інформацію (це запевня-
ють 78% опитаних), керівництво 
редакцій цензурує або забороняє 
оприлюднювати матеріали (42% 
журналістів із таким стикалися); 
також побутує практика замовляти 
завідомо неправдиву інформацію 
задля зведення наклепу та дис-
кредитації іншої особи (це ствер-
джують 38%).

Якщо йдеться про загрози 
свободи слова та журналістській 
діяльності, то найбільша з них — 
цензура власників ЗМІ (70% опита-
них зізналися, що потерпають від 
цього). На другому місці — низь-
кий рівень кваліфікації журналіс-
тів (53%), далі респонденти гово-
рять про фізичні загрози і загрози 
життю, пов’язані з журналістською 
діяльністю (41%), самоцензуру 
(39%), зменшення фінансуван-
ня ЗМІ (24%), вплив комерційних 
структур (20%), цензуру влади 
(16%), тиск громадськості (11%), 
проблеми в журналістському се-
редовищі (10%).

На запитання, чи в Україні є 
цензура ЗМІ, 12% опитаних від-
повіли ствердно, 68% вважають, 

що це притаманно лише певним 
ЗМІ, 16% бачать її окремі випадки 
і лише 2% заперечують це явище.

Найбільше цензурують журна-
лістів власники ЗМІ (аж 94% жур-
налістів запевняють про це), 48% 
працівників різних видань бачать 
проблему в самоцензурі самих 
журналістів, 35% запевняють, що 
цензурують органи різних форм 
влади. 

Цікаво, що 35% самих цензорів 
пояснюють свою позицію тим, що 
думка автора статті не популярна в 
суспільстві, 30% вбачають користь 
цензури в інтересах країни, ще 30% 
посилаються на війну, трохи менше 
цензорів за приклад ставлять влас-
ну журналістську практику (мовляв, 
у моїй діяльності такого не було), 
загрозу фінансовими проблемами 
чи звільненням, спробу підкупу, фі-
зичні погрози.

Що стосується самоцензуруван-
ня журналістів, то 65% запевняє, 
що війна „посприяла“ його зрос-
танню і лише 9% заперечують це.

33% журналістів бояться за 
власну безпеку, 43% не вбачають 
у цьому загрози. Більшість жур-
налістів (84%) запевняють, що за 
будь-яких умов не поширювати-
муть неправдивої інформації і лише 
2% погодяться з цим. Для більшості 
журналістів (59%) в Україні немає 

заборонених тем, але 26% запев-
няють, що є. 

Як розв’язати 
проблеми?

Хочеться наголосити, що дослі-
дження висвітлюють погляд самих 
журналістів на найбільш актуальні 
проблеми. Журналістка Анастасія 
Станко поділилася конкретними 
фактами цензури під час роботи у 
воєнному регіоні. Це питання набу-
ло резонансу. На тлі різних фактів 
загалом трохи дивне бачення того, 
що свобода слова в Україні на до-

волі високому рівні — попри 
цензуру, погрози від власни-
ків тощо. Щобільше, ця оцінка 
за останні два роки зросла. 
Експерти пояснюють це змен-
шенням інтенсивності кон-
флікту. Але доволі поширеним 
залишається вимагання пред-
ставників влади, аби журна-
лісти узгоджували з ними, яку 
саме інформацію поширюва-
тимуть. І чимало виправдову-
ють таку вимогу. Водночас, за 

Конституцією, в Україні цілком за-
боронене поняття цензури. А вияв-
ляється, є теми, пов’язані зі зброй-
ним конфліктом, які журналістам 
в умовах війни висвітлювати „не 
радять“ (вони небезпечні для краї-
ни). Загалом українські журналісти 
не готові поширювати неправдиву 
інформацію (це неабияк тішить!), 
однак, на жаль, готові приховува-
ти правдиву. Експерти ці обидва 
чинники вважають загрозливими. 
Таке замовчування спотворює ін-
формаційний простір і перешкод-
жає розв’язанню проблем. Серед 
непопулярних, але доволі болючих 
тем — домашнє насильство родин 
учасників АТО. Їхня причина — пси-
хічні травми, яких зазнали вояки під 
час перебування у зоні воєнних дій.

Ще однією важливою пробле-
мою є погрози і напади на жур-
налістів, громадських активістів. 
Завдяки цим чинникам дуже лег-
ко можна стати жертвою тролінгу, 
об’єктом переслідувань, погроз у 
соцмережах. 

Учасники дискусії справедливо 
вважають, що нинішні проблеми, 
висвітлені у ЗМІ, можна розв’язати 
єдиним шляхом — коли їх не про-
сто озвучувати, а голосно про них 
говорити. 

Ірина МАРТИН
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ФОРУМ ВИДАВЦІВ

ФЕЙКИ Є ВИКЛИКОМ ДЛЯ СУЧАСНОГО 
СУСПІЛЬСТВА
У межах BookForum відбулася зустріч із фактчекерами 
StopFake. Вони розповіли про те, чому тема фейків 
сьогодні на часі, як вберегтися від дезінформаційних 
впливів та навчитися фільтрувати контент.

Перше, що робить більшість 
людей, коли прокидається, — 
перевіряє новини у стрічці в со-
ціальних мережах. Надлишок ін-
формації та її поверхневе сприй-
няття призводять до поширення в 
мережі неправди — фейків.

Фейк — це підробка, фаль-
шивка, яка розповсюджується 
спеціально для того, щоб дезін-
формувати аудиторію. В умовах 
російсько-української інформа-
ційної війни таке явище не можна 
залишати без уваги.

Уже з’явилося чимало дослі-
джень на цю тему. Наприклад, 
журналістка Олена Чуранова 
аналізувала, яку інформацію 
споживає українська аудиторія 
в режимі online. „9,5% новин з 
усіх проаналізованих під час мо-
ніторингу мали саме ненадійні 
джерела інформації. Тобто май-
же 500 новин із 5000“, — такою є 
реальна картина. 

Статистика виглядає так, бо 
значну частину інформації жур-
налісти беруть із соціальних ме-
реж. Це дуже зручно в сучасному 
глобалізованому світі, однак не 
має ставати постійним джере-
лом. До того ж, інформацію не-
обхідно перевіряти незалежно від 
ресурсу, з якого її отримано.

З метою боротьби з фейка-
ми створили проєкт StopFake. 
Він існує вже п’ять років. Одна 
з фактчекерок Олена Чуранова 
розповіла:

— Коли почалася анексія Кри-
му, ми вирішили створити сайт, 
на якому не лише будемо розпо-
відати, що російські ЗМІ брешуть, 
а й наводити аргументи, чому та 
чи та інформація — брехня. Про-
те помилково думати, що фейки є 
лише в російських ЗМІ, і не чита-
ючи їх, можна вберегтися. 

Щоб боротися з фейками, 
треба розуміти, що брехня буває 
різна. Цілеспрямована брехня — 

дезінформація. Її поширюють із 
певною метою. 

Необачна брехня, за словами 
Чуранової, — погана журналісти-
ка:

— Навіть знаючи журналіст-
ські стандарти й те, що інфор-
мацію треба перевірити в трьох 
джерелах, працюємо недоскона-
ло. Реальність є інша. На новинній 
стрічці за день треба виставити 
величезну кількість новин. Десь 
щось не перевірили — і брехня 
пішла гуляти світом. 

Дуже часто ЗМІ грішать вико-
ристанням соціальних мереж як 
джерел. Наприклад, 30 серпня 
всі писали, що обмін полоненими 
з РФ завершився, посилаючись 
на пост нового генпрокурора 
Руслана Рябошапки на сторінці у 
Facebook. Але ця інформація ви-
явилася неправдива. 

Ще брехня буває для того, щоб 
посміятися, наприклад, меми. 
Однак у них теж може бути схо-
вана якась фейкова інформація. 
Тобто це інструмент, на який тре-
ба звертати увагу. 

Першою ознакою фейку є кри-
кливий заголовок — так званий 
клікбейт. ЗМІ створюють їх із ме-

тою привернути увагу. Часто під 
заголовком, який привертає увагу 
аудиторії, викладено абсолютно 
безглузду інформацію, не варту 
часу. Наприклад, онлайн-видання 
Znaj.ua дуже часто використовує 
клікбейт. Нещодавно Facebook 
заблокував сторінку цього ре-
сурсу через поширення дезін-
формації. 

Такі інструменти мають мані-
пулятивний характер. Мало того, 
вони допомагають пропаганді. 
Люди рідко переходять за поси-
ланням і читають новину чи стат-
тю повністю, а висновки роблять 
саме зі заголовка. Це спричинює 
викривлення картини світу чита-
ча.

Про фейк у заголовку можуть 
свідчити також надмірна емоцій-
ність, знаки оклику, фраза „ всі 
подробиці“ й інші узагальнення. 

Фактчекери кажуть:
— Використання в текстах 

фраз „всі українці“, „соцмережі 
обурилися“ й „британські вчені“ 
вже свідчать про недостовірність 
інформації й радше суб’єктивне 
відтворення думок журналіста, 
ніж передачу правдивої інфор-
мації. 

Фейками є також фото й відео, 
хоча підробити їх є важче. Отже, 
не все, що показують, є справді 
так. 

Сумнівні ЗМІ використовують 
фейкових експертів. Часто не 
зрозуміло, який стосунок ці люди 
мають до теми. Щоб не „попас-
тися“, треба перевіряти всі дані, 
починаючи від імені та прізвища 
людини й закінчуючи її дописами 
в соціальних мережах. 

Звичайно, неможливо припи-
нити продукування фейків. Од-
нак без уваги їх залишати теж 
не можна. Кожен має стежити за 
чистотою свого інформаційного 
поля: фільтрувати контент, уни-
кати поширення фейків та, якщо 
можете це зробити, спростову-
вати неправдиву інформацію. Не 
забуваймо, в Україні триває вій-
на, в якій величезну роль відіграє 
навіть найменше слово. 

Ольга МАЦЬКІВ
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ФОРУМ ВИДАВЦІВ

КАНОН СОРОКА НЕСВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ

У рамках 26-го Книжкового форуму у Львівській 
політехніці стартував ІХ сезон проєкту „Від книги 
до мети“ з Іриною Фаріон. Гостем став літературний 
критик, письменник, видавець, директор видавництва 
„Ярославів Вал“ Михайло Слабошпицький. Він 
презентував третю книгу мемуарів „З пам’яті дзеркала. 
Про час і людей. Те, чого ви не прочитаєте в історії 
літератури“.

Ірина Фаріон зазначає, що ця 
зустріч унікальна. Оскільки перед 
нами класик. Діти у середній шко-
лі вивчають твори Михайла Сла-
бошпицького, та для когось його 
творчість може стати відкриттям. 
Він народився на Черкащині, на-
вчався в Київському університеті 
ім. Тараса Шевченка на факультеті 
журналістики. Потім життєві дороги 
завели його в літературну критику 
і привели до такого жанру як біо-
графістика. 

Ірина Фаріон: „Ця людина не 
просто колекціонує книжки. Ця лю-
дина колекціонує людей. А хто може 
колекціонувати людей? Той, хто їх 
любить. Незалежно від того, які ці 
люди. Він досліджує їх як лікар, але 
не той лікар, що лікує тіло, а той лі-
кар, який дає раду з душами“.

Михайло Слабошпицький уже не 
перший раз презентує свої книги в 
проєктах Ірини Фаріон. Власне, з 
тих трьох книг, які вже видав Михай-
ло Федотович, сьогодні презентує 
третю, з якої можемо дізнаватися, 
як же ж та людська душа живе. Це 
письменник, який пише про мину-
ле, надає часу емоцій. Спогади „З 
пам’яті дзеркала“ він називає кано-
ном сорока несвятих українського 
народу. Це означає, що тут зібра-
но 40 історій про людей, які мали 
різний життєвий досвід. З гумором, 
іронією, а деколи з жалем і тугою. 
Автор зазначає, що з цих історій 
можна дізнатися про настрої та ха-
рактери індивідів, які вплітались у 
велике полотно ХХ століття. Серед 
таких — Іван Козловський, Анатолій 
Лупиніс, родина Кисельових, Олесь 
Ульяненко, Любов Забашта, Борис 
Тен, Ярослав Дашкевич, Володимир 
Забаштанський, Борис Нечерда, Ва-
силь Рубан, Володимир Затуливітер, 
Ростислав Доценко, Орест Субтель-

ний, Роман Безпалків, Іван Корсак 
тощо.

Михайло Слабошпицький гово-
рить, що письменники — це стра-
шенно наївні люди. Вони вірять, що 
те, що вони пишуть, ще комусь по-
трібно: „Оце дивлюся на все те, що 
відбувається в америках, росіях і в 
інших краях,… а письменники ще ві-
рять, що вони своїм словом можуть 
на щось позитивно вплинути. Мене 
завжди смішило, ще з часів сту-
дентства, коли проповідували таке 
загальноприйняте правило, що лі-
тература виховує. Казали, що Чер-
ненко прочитав Толстого і ніколи не 
зможе бути хуліганом: чи то така 
свята віра, чи велике лицемірство“. 

Можна сказати, що письмо Ми-
хайла Федотовича народилося з 
духу трагедії.

 „Я мав лихо, недуги й різні опе-
рації. Був такий стан, коли все бай-
дуже, коли якась постійна депресія 
і мені кажуть: „Пишіть, пишіть“. Я 
кажу, що не знаю взагалі, що писа-
ти, бо скоро можу забути, як мене 
звати. Сказали, щоб писав, як звати і 
хто такий. „І взагалі, вам скільки ро-
ків? Ви щось же бачили? То пишіть“, 
— казали мені.  І я згадав, що в мене 
пропадає багато щоденників…“.

Пан Слабошпицький розпові-
дає, що колись, в дитинстві та юно-
сті, займався графоманією і часто 
брався щось записувати. А коли 
став студентом, то все це покинув. 
Згадав про це в будинку творчості 
(ще в часи СРСР) під час зустрічі 
з Павлом Загребельним, який був 
людиною дуже нестандартною і 
різкою. 

„Загребельний якось повів нас 
за річку, де є сліди оборонної лінії 
і розповів таку історію. Він казав, 
що його виховували, щоб він був 
доброю сільською людиною. Та він 

став дуже ідейний: був секрета-
рем комітету комсомолу, золотим 
медалістом. І ось 22 червня, війна. 
Загребельний негайно йде до вій-
ськкомату, а далі — добровольцем 
на фронт. А оскільки він був ще не-
повнолітній, то його відправили в 
артилерійське училище, а коли вже 
німці стояли на цій оборонній лінії, 
то кинули обороняти цю лінію. Там 
були війська НКВД і курсанти. Загре-
бельний каже, раптом вишикували 
всіх і вивели хлопчину, зовсім моло-
денького, побитого. Говорили, що це 
шпигун і диверсант. Він перейшов до 
німців, закінчив школу диверсантів, 
його закинули сюди і він сигналізу-
вав німецьким літакам, де бомбува-
ти. Його розстріляли. Це страшно 
і він тоді повірив, що це правда. А 
потім, коли був у концтаборі, то по-
чав вираховувати, що як оце за два 
місяці можна було все встигнути. Це 
неправда. Він подумав, що лукава 
влада витягла першого-ліпшого, для 
того, щоб інших залякати. Постави-
ла і розстріляла“, — згадує Михайло 
Слабошпицький.

Кожна людина — це носій інфор-
мації. Слабошпицький захоплювався 
різними щоденниками. Він говорить, 
що раптом усвідомив себе підпіль-
ним мільйонером. Він має стільки 
геніальних фраз, епізодів, які ха-
рактеризують час. І впевнений, що 
будь-який епізод може розгорнутися 
в роман. Завдяки цьому можна про-
аналізувати, як жили, що робили, як 
хтось на це реагував. 

„Я зауважив, що мав написати і 
про живих, і мертвих. Мушкетик ка-
зав, що б не плутати і написати про 
мертвих, а потім про живих“, — за-
значає автор.

Михайло Федотович радить, що 
якщо є спогади і переживання, які не 
відпускають, то це потрібно комусь 
передати, переказати, проговорити. 
Наше минуле невивчене, замовчува-
не, вкрадене. Тому, як сказала про-
фесорка Ірина Фаріон, „автор цими 
спогадами закладає основи нашого 
цілісного майбутнього, взорованого 
на відповідальній пам’яті, належно-
му пошануванні людей, що творили 
культурний простір України“.

Марія МАСЮК
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АЛЬМА-МАТЕР

ВІД ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ — ДО 
ПРОЄКТУВАННЯ МІСТ

Минуло 60 років від часу відновлення архітектурної 
спеціальності у Львівській політехніці. Почати варто з того, 
що після постанови радянського уряду „Про усунення 
надмірностей у проєктуванні та будівництві“ 1955 р. у Львові 
та інших містах Радянського Союзу (крім Москви і Ленінграда) 
була закрита архітектурна спеціальність (напевне, як одна з 
надмірностей) і протягом чотирьох років набору студентів не 
було. Останній випуск студентів спеціальності „архітектура“ 
планувався на 1959 р., після чого кафедру архітектурного 
проєктування мали ліквідувати.

Однак, коли стало зро-
зуміло, що формування 
простору життєдіяльності 
людини не може відбува-
тися тільки засобами „чи-
стого“ будівництва, про 
архітекторів знову згада-
ли. Знаючи про це, завіду-
вач кафедри архітектурно-
го проєктування професор 
І. Багенський поїхав до мі-
ністерства вищої освіти у 
Москві й особисто просив 
міністра поновити архі-
тектурну спеціаль-
ність у Львові. Вод-
ночас, тоді голов-
ний акцент у СРСР 
ставився на нове 
типове будівництво 
і нове (порівняно зі 
старим, класичним, 
обтяженим надмір-
ностями) влаштуван-
ня інтер’єрів навіть 
із новими меблями. 
Тому, можна гадати, 
у Львівському полі-
технічному інституті на 
інженерно-будівельному 
факультеті 1959 р. відкри-
то спеціальність „Проєкту-
вання меблів та інтер’єру“ 
і прийнято на навчання 
одну групу (ПМІ-1) на ка-
федру архітектурного про-
єктування.

Кафедра архітектур-
ного проєктування тра-
диційно розташовувалася 
у головному корпусі По-
літехніки, але входила до 
складу Інженерно-буді-
вельного факультету (ІБФ), 

деканат якого був у будин-
ку (нині корпус № 15) у 
подвір’ї науково-технічної 
бібліотеки, натомість лек-
ційні і практичні заняття 
відбувалися переважно у 
головному корпусі.

1959 р. традиційну 
денну форму навчання 
в технічних ВНЗ Радян-
ського Союзу відмінили 
й тому у Львівській полі-
техніці стаціонарного нав-
чання на перших курсах 

не існувало. Першокурс-
ники вдень працювали 
на підприємствах своєї 
галузі, а вечорами вчи-
лися в аудиторіях старих 
корпусів (нових ще тоді не 
побудували). Майбутніх 
проєктантів меблів ске-
рували на робочі місця у 
столярні цехи Комбінату 
виробничих підприємств 
Львівської ради народного 
господарства (тоді існува-
ла така форма державно-
го територіального управ-
ління промисловістю) на 

вул. Кульпарківській та на 
вул. Польовій.

Студентам-першокурс- 
никам нашої групи ПМІ-1 
надали кваліфікацію сто-
ляра 3-го розряду і ви-
дали трудові книжки. Так 
ми стали частиною „ра-
дянського трудового на-
роду“. У столярних цехах 
виготовляли вікна і двері 
та інші дерев’яні деталі 
для новобудов Львова. На 
ходу освоювали працю на 

різних деревооброб-
них верстатах де, на 
жаль, не обходилося 
без травм. Треба за-
значити, що у групі 
близько половини 
студентів становили 
демобілізовані вояки 
радянської армії (при 
вступі користувалися 
пільгами), їм праця 
йшла досить легко. 
Важче було колишнім 
школярам, зокрема, 

дівчатам, звикнути до су-
ворого виробничого се-
редовища. Постійні робіт-
ники комбінату, особливо 
літнього віку, спочатку 
досить вороже ставилися 
до студентів, вважаючи їх 
непроханими конкурента-
ми, однак швидко зрозумі-
ли, що студенти їм „хліба 
не заберуть“.

На другому курсі наз-
ву спеціальності змінили 
на „Архітектура меблів 
та інтер’єру“ і студентів 
перевели на меблеві фаб-

рики на вул. Замарсти-
нівській та Ткацькій. Змі-
нився і режим праці: тиж-
день вчилися, а тиждень 
працювали, переважно в 
другу зміну, додому по-
верталися опівночі. Сто-
лярів із однорічним ста-
жем перекваліфікували 
у набірників та доручили 
набирати „шпон цінних 
порід дерева“ (горіх, че-
решня, червоне дерево 
з Африки), т. зв. форнір, 
яким обличковували шафи 
для одягу і посуду (буфе-
ти, креденси). Львівські 
меблі користувалися ве-
ликим попитом, належали 
до „дефіцитних товарів“, і 
купити їх було непросто. 

Новий режим праці 
та навчання був набагато 
сприятливіший саме для 
навчання, адже можна 
було вдень нормально вчи-
тися, з фотоапаратом чи 
мольбертом вивчати істо-
ричну архітектуру Львова, 
відпочивати. Запам’ята-
лися лекції А. Рудницько-
го та О. Луцика, екскурсії 
Львовом Р. Липки, заняття 
з малюнку С. Коропчака і 
П. Кравченка, заняття з ар-
хітектурного проєктування 
професора І. Багенсько-
го, доцентів І. Середюка, 
В. Сидоренка, старших 
викладачів Т. Максим’юк, 
М. Кузика, В. Блюсюка, 
Н. Колпакової, П. Мар’єва, 
В. Кравцова, асистентів 
В. Блюсюка, Р. Гребенюк.
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АЛЬМА-МАТЕР

На третьому курсі, 
тобто 1961 р. у нашому 
студентському житті від-
булася визначна подія — 
у Львівському політехніч-
ному інституті відновили 
традиційну денну форму 
навчання, а нашій спеці-
альності теж надали тра-
диційну назву „архітекту-
ра“.

Водночас, експеримен-
ти з навчальним процесом 
для нас не завершилися. 
Річ у тому, що Політехніка 
планувала велику розбу-
дову навчальних корпусів 
і гуртожитків. Проєктува-
ти вирішили силами ви-
кладачів і студентів ІБФ. 
Із цією метою 1959 р. ор-
ганізували Студентське 
проєктно-конструктор-
ське бюро (СПКБ), і нашу 
групу від початку третього 
курсу посадили на проєк-
тування нових гуртожитків 
на вул. Сахарова. Нам ви-
ділили робочі місця, тоб-
то креслярські столи типу 
кульман у приміщеннях 
архітектурно-будівельно-
го відділу СПКБ (у пра-
вому крилі корпусу № 15 
поряд із деканатом ІБФ). 
Наша група знову опини-
лася в режимі праці в дру-
гу зміну, тільки не у вироб-
ничому цеху, а в проєктній 
майстерні.

Під керівництвом 
головного коорди-
натора архітектур-
ного проєктуван-
ня СПКБ доцента 
В. Сидоренка ми за-
ймалися генераль-
ним планом сту-
дентського містеч-
ка в межах вулиць 
Сахарова, Лукаша, 
Відкритої, а потім 
проєктуванням ок-
ремих гуртожитків. 
Наша група завер-
шила проєктування 
експерименталь-
ного студентсько-
го гуртожитку № 3 
на вул. Карпинця і 
далі виконала проєктну 
архітектурну докумен-
тацію для гуртожитку 
№ 8 на вул. Сахарова. Це 
були гуртожитки нового 
типу, де житлові кімнати 
об’єднано у блоки по дві 
кімнати з туалетами і ду-
шовими кабінами (авто-
ри — доценти О. Селас-
тельніков і В. Сидоренко), 
в кімнатах передбачалися 
трансформовані меблі. 
Сьогодні така плануваль-
на схема є звична, а тоді 
наших викладачів — ке-
рівників проєктування — 
звинувачували у „розтраті 
державних коштів“. Оби-
два гуртожитки збудува-

ли 1964–1966 рр., і донині 
вони успішно експлуату-
ються. Проєктна праця в 
СПКБ дозволила студен-
там набути професійних 
навичок і після успішно-
го закінчення ЛПІ 1965 
р. стати кваліфікованими 
проєктантами по всьому 
тодішньому СРСР. 

У Туркменії працюва-
ли А. Міщенко і В. Лазько, 
у Казахстані — В. Коло-
дій, у східних областях 
України — Ю. Ситник, 
М. Семчишин, В. Фуксов, 
у Києві — А. Жирнов, 
у Івано-Франківську — 
Г. Заяць, у Тернополі — 
О. Федишин, у Львові 

В. Тиханич, П. Вічарів-
ський і автор цих рядків. 
За їх проєктами збудо-
вано багато житлових 
мікрорайонів, житлових 
та громадських будин-
ків, виробничих споруд, 
стадіонів і таборів відпо-
чинку, санаторіїв і турис-
тичних баз, сформовано 
культурні ландшафти. А 
все починалося з виго-
товлення вікон і дверей…

Богдан ПОСАЦЬКИЙ, 
професор кафедри 

містобудування  
Національного 

університету 
„Львівська політехніка“

НАШ КАЛЕНДАР
27 вересня — Всесвітній день туризму. 
30 вересня — Всеукраїнський день біб
ліотек.
1 жовтня — Міжнародний день літніх 
людей. 
1 жовтня — Міжнародний день музики. 

Пам’ятні дати
26.09.1767 — народився Артемiй Ве
дель, український композитор, співак 
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скля
ренко, український письменник, автор 
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб, 
українська письменниця.

26.09.1989 — у Чернівцях завершився 
перший фестиваль української піс
ні та популярної музики „Червона 
рута“.
27.09.1892 — народився Михайло Крав
чук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах, 
український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Пав
личко, український поет, громад
ськополітичний діяч..
28.09.1956 — помер Остап Вишня, укра
їнський письменниксатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич 
(КарпенкоКарий), український драма
тург.
29.09.1866 — народився Михайло Гру
шевський, історик, письменник, голова 
Української Центральної Ради.

30.09.1841 — народився Михайло Дра
гоманов, український публіцист, істо
рик, економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали 
гетьманом Правобережної України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали 
Данила Апостола.
1.10.1869 — у Відні видали першу в світі 
поштову листівку.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полi
щук, український письменник.
2.10.1907 — народився Іван Багряний, 
український письменник, автор рома
нів „Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, 
„Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне 
п’ятнадцятидобове голодування укра
їнських студентів на Майданi Незалеж
ності в Києвi.

SS Cтуденти Ю. Ситник, В. Колодій, А. Міщенко і 
старший викладач Т. Максимюк працюють над проєктом 
в СПКБ ЛПІ. Жовтень 1962 р.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

ЯК СТУДЕНТОВІ „ВИЖИТИ“ НА СТИПЕНДІЮ?

В Україні є два види стипендій: соціальна (для пільговиків 
і соціально незахищених громадян) та академічна (за 
досягнення у навчанні). Нині звичайна стипендія — приблизно 
1400  грн, підвищена — близько 2000  грн (залежно від 
факультету та університету, може бути трохи більша або 
менша). Та чи може студент прожити на ці гроші? Адже 
стипендія навіть не дотягує до мінімальної заробітної плати.

Для початку потрібно 
розглянути поняття „спо-
живчого кошика“: що 
сюди входить. Це необ-
хідний мінімум продуктів 
харчування, непродо-
вольчих товарів і послуг, 
які мали б задовольняти 
середньостатистичні по-
треби українця впродовж 
року. Створімо такий ко-
шик для студента, але не 
на рік, а на один день. 

Ділимо 1400 грн на 30 
днів — 47 грн. Ці кошти 
залишаються у студен-
та на один день, з умо-
вою, що більше ні на що 
він не витрачатиме їх. А 
якщо ви живете десь на 
околиці Львова, не мо-
жете їздити електричним 
транспортом за студент-
ським квитком і платити 
2,50 грн, то не залиша-
ється іншого виходу, ніж 
їздити маршрутками за 
7 грн, отже, 14 грн туди 
й назад. Від 48 грн відні-
маємо 14 грн і в гаманці 
залишається 33 грн. Це 
— зарплата за годину, 
наприклад, офіціанта. А 
ми маємо прожити на ці 
кошти день.

Ходімо до одного з по-
пулярних львівських тор-
гових центрів і погляньмо, 
яку „розкіш“ ми можемо 
дозволити собі на сніда-
нок/обід/вечерю. Спочатку 
ідемо до випічки і шукає-
мо хліб. Знаходимо найде-
шевший — нарізний батон 
„Дорожній“ за 8,60 грн, в 
якому 22 скибки. За умо-
ви, що за один прийом 
їжі ви з’їсте дві скибочки, 
цього батону вистачить на 

3,5 дні. Жодного майоне-
зу чи кетчупу дозволити 
не можемо, тому беремо 
маленький соус „Тартар“, 
щоб хоч щось можна було 
намастити на хліб. Далі 
прямуємо до овочів. У ма-
газині — великий вибір, 
але нам вистачає лише 
на три картоплини — за 
5,39 грн. Фрукти теж нам 
не по кишені. Тому бере-
мо одне яблуко економ за 
1,90 грн, але мріємо про 
банани.

Намагаємось урізнома-
нітнити наш кошик, йдемо 
в молочний відділ і виби-
раємо йогурт „Персик-ма-
ракуйя“, який коштує 
5,30 грн. Купувати каву чи 
пачку чаю — дорого. Най-
кращий варіант — розчин-
на кава за 1,70 грн і паке-
тик трав’яного імбирного 
чаю за 1,13 грн. Наостанок 
шукаємо щось зі солодо-
щів і знаходимо молочні 
вафлі за 4,15 грн. Звісно, 
ми не можемо дозволити 
собі м’ясо чи, наприклад, 
сік, адже бюджет — обме-
жений. Тому кінцева сума 
— 32,25 грн і вкладаємось 

у 33 грн. Чи правильне це 
харчування? Ні. Чи може 
цими продуктами наїстись 
хлопець 17–20 років? Теж 
ні. Про жодні розваги, но-
вий одяг не можна й дума-
ти. І з друзями не відпочи-
ти, і дівчину на побачення 
не зводити.

Що думають про сти-
пендію студенти Львівської 
політехніки? На що їм ви-
стачає цих коштів? Ми по-
говорили з хлопцями, які 
навчаються на третьому 

курсі спеціалізації „Авто-
мобільний транспорт“.

Владислав Калінчук 
розповідає: „У попе-
редньому семестрі було 
важко витягнути на сти-
пендію. Тоді з другого міс-
ця у рейтингу я опустився 
аж на сьоме. Ще на по-
чатку навчання отримував 
підвищену стипендію, але 
вчасно зрозумів, що краще 
йти на роботу. Нині отри-
мую 1440 грн, а це мало. 
На ці кошти можна купува-
ти тільки найнеобхідніше. 
Цього не вистачило б мені 
навіть на харчування. Я 
вважаю, що стипендія має 

бути більша, як мінімаль-
на зарплата. Бо, напри-
клад, скільки я витрачаю 
на проїзд? Я маю свій ав-
томобіль на газі, який по-
трібно заправляти щотиж-
ня на 400 грн. А якщо їду 
автом додому, у Вінницьку 
область, то туди й назад — 
1400 грн, вся моя стипен-
дія“.

Роман Голишев теж 
ділиться своїми думками: 
„Стипендії, звісно ж, недо-
статньо. Якщо нормально 
харчуватися і не відмовля-
ти собі хоча б у основних 
потребах, то її вистачає 
приблизно на півтора 
тижня (і це без оплати гур-
тожитку). Я не розумію, як 
молодь має жити тільки на 
цю суму, адже м’ясо стає 
розкішною стравою, поку-
штувати яку можна тільки 
на свята. Вважаю, що сти-
пендія має бути більша у 
2,5–3 рази. Студентство 
— це період, коли людина 
знайомиться, знаходить 
собі друзів і кохання. Зви-
чайно, батьки підтримують 
матеріально, але є ж ті, хто 
не може повністю забез-
печувати своїх дітей. І тоді 
студент змушений іти на 
роботу. Так залишається 
дуже мало часу для нав-
чання. Неможливо добре 
вчитися, а водночас пра-
цювати на повний оклад. 
Потрібно вибирати“.

Дуже важко студенто-
ві прожити на стипендію. 
Адже не хочеться обме-
жувати себе в найнеоб-
хіднішому. Тому за можли-
вості ходіть пішки, стежте 
за знижками й акціями 
та шукайте якісь події та 
тренінги. У Львові можна 
знайти багато цікавого й 
безкоштовно.

Анастасія МИГИДЮК, 
студентка 

третього курсу 
факультету 

журналістики 
ЛНУ ім. І. Франка
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

НАСТРОЄВИЙ ВЕЧІР, ЯК УДОМА

Зустрітися після пар в аудиторії можна ще раз, якщо там 
співатимуть пісень, читатимуть вірші, наливатимуть чай і 
роздаватимуть печиво. Такий формат знайомства, а заодно 
й дозвілля обрали студенти ІНЕМ. Ініціював і організував 
захід культмасовий відділ профбюро інституту.

Взяти участь в акустичному вечо-
рі запросили насамперед першокур-
сників — вливання нових творчих сил 
завжди доречне. Хто які має здібно-
сті, організатори Анастасія Андон, 
Андрій Волинський і Азалія Степанюк 
дізналися з анкет, які студенти за-
повнили на початку вересня. Ті, кого 
відібрали для участі у вечорі, відразу 
стали контактувати між собою, самі 
вибрали твори для представлення.

Послухати сучасні пісні (майже 
всі, крім двох — українською) при-
йшли більше 60-ти осіб. І це були не 
лише студенти ІНЕМ, а і їхні друзі, з 
інших інститутів і навіть вишів, люди 
літнього віку. Таке зацікавлення по-

дією дивує її організаторів, адже не 
було ніде друкованих афіш — інфор-
мацію про захід висвічували лише 
на інститутських екранах у корпусі, 
а також у соцмережах. Привабити 
людей до аудиторії могла доріжка з 
жовто-білих світлових гірлянд, ними 
прикрасили й „сцену“ біля дошки, а 
також ведучого дійства Кирила Чу-
дінова.

— Ми хотіли створити затишну 
атмосферу, щоби присутні відчули 
себе, наче вдома, — каже голова 
культмасового відділу Анастасія Ан-
дон. — Тому принесли килим, який 
колись був як важливий домашній 
атрибут, пропонували брати зі собою 

пледи. Оскільки ми за екопідхід, то 
не купували стаканчики, а безко-
штовно наливали чай у горнята, які 
захопили з дому студенти.

Після вітального слова декана ма-
гістратури ІНЕМ Юрія Малиновського 
розпочалися пісенні виступи, в яких 
взяли участь Роман Чаус, Катери-
на Мельничук, Катерина Скальська, 
Катерина Піцикевич, Юля Єремен-
ко, Михайло Шрібак, Інеса Гаращак, 
Назар Бегметюк, Дарина Бенько. 
Дехто акомпанував собі на гітарі та 
створював музичне тло для декламу-
вання віршів — власні ліричні твори 
між піснями читали Олена Гояримок 
і Дарина Вікторова. Наостанок пісню 
„Восьмий колір“ співали всі.

Це не перший і останній захід в 
ІНЕМ — 14 жовтня інститут обере 
свою міс, а 5 грудня відбудеться 
„Дебют першокурсника“ — малень-
ка локальна „Весна Політехніки“.

Наталя ЯЦЕНКО

А ЩО ПІСЛЯ УНІВЕРСИТЕТУ?
Настає час, коли студент чи випускник замислюється: 
„А що ж після університету?“. Знайти щось для себе не 
завжди легко. Проте студентам Львівської політехніки 
певною мірою пощастило — вони можуть податися до 
Клубу випускників. 

Що це таке 
За словами співзасновника 

Клубу випускників Львівської по-
літехніки Олександра Березка, є 
багато європейських практик, що 
потребують дублювання в Україні. 
Наприклад, створення власної со-
ціальної мережі в університетах. 

— Уявіть, що ви можете звер-
нутися одразу до широкого кола 
людей, і ваші взаємини будуть теп-
ліші. Чому? Бо маєте спільне — за-
кінчили той же вищий навчальний 
заклад, — каже Березко.

За прикладами не треба ходити 
до Гарварду чи Оксфорду. Навіть 
у сусідній Польщі є такі програми, 
що працюють успішно й об’єднують 
випускників різних університетів. 

Співзасновник організації по-
яснив:

— Клуб випускників є передусім 
у нашому розумінні нетворкінгом. 
У нас є мета — надати учасникам 
мережу зв’язків. Інструментами є 
закрита соціальна мережа та карт-
кова програма лояльності. Картка 
випускника Львівської політехніки 
дозволяє отримати знижки та бо-
нуси в мережі наших партнерів. 
Також ми організовуємо події й 
лекції.

Учасниками можуть стати чет-
вертокурсники університету або 
випускники. Членство коштує 
300 гривень. Це ціна за п’ять років.

Програма менторства
Клуб випускників планує за-

пустити новий проєкт — програму 
менторства. Ментор — це людина, 
яка ділиться своїм знанням, умін-
ням, баченням. Західні організації 

впроваджують такі ініціативи для 
підготовки якісних кадрів. 

Є спільнота менторів, яка наразі 
налічує близько 20 людей. Кожен із 
них є професіоналом у своїй галузі. 
Учасники Клубу випускників можуть 
подати заявки на участь у програмі, 
написавши мотиваційного листа. 
Усім заявникам гарантовано ано-
німність. 

Ментор сам обирає учня — так 
званого „чемпіона“. Вони узгоджу-
ють формат спілкування — від скай-
пу до розмов за горнятком кави. 
Після цього ментор і „чемпіон“ пра-
цюють три місяці. Чи матиме така 
співпраця результат? Організатори 
запевняють, що неодмінно, адже 
передавання досвіду є дуже цінним 
для тих, хто починає свою діяльність 
у тій чи тій галузі. 

Співпраця
Клуб випускників Львівської по-

літехніки має низку партнерів. Се-
ред них — Приватна біржа праці. Це 
рекрутингова компанія, діяльність 
якої спрямована на підбір персоналу 
й пошук роботи. Кожен, у кого після 
завершення університету виникають 
питання, може звернутися до неї за 
безоплатною допомогою. 

Ольга МАЦЬКІВ
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ПСИХОЛОГІЧНА ПОРАДНЯ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЯК ЗАЛЕЖНІСТЬ ВПЛИВАЄ 
НА ЖИТТЯ

Соціальні мережі стали невід’ємною складовою життя 
сучасної людини. Але чи замислюємось ми, скільки часу 
витрачаємо на те, щоб знову й знову прогорнути стрічку 
новин у Facebook чи переглянути, хто з друзів зараз 
у мережі? Напевно, нечасто. Таким чином у більшості 
користувачів виникає залежність, яка має вплив на всі 
сфери життя. 
Журналістка „Аудиторії“ поспілкувалася з психологинею 
Роксоланою Савчин про те, як соціальні мережі вплітаються 
у життя студентів.

Чому соціальні ме-
режі посідають 

чільне місце в житті 
користувачів?

— Соцмережі — май-
данчик, який нам зруч-
ний. У будь-яку секунду 
ми можемо звернути-
ся до людини, а та нам 
відповість. Інтровертам 
узагалі комфортніше 
спілкуватися у соціаль-
них мережах. А ось екс-
траверти все ж більше 
тяжіють до соціуму.

Як проявляється за-
лежність від соці-

альних мереж?
— Залежність про-

являється у повсякден-
ності. Навіть коли ми у 
транспорті, що роблять 
люди? Вони беруть у 
руки телефони, щоб 
скоротити  час поїздки. 
У студентів більша ча-
стина дозвілля минає у 
Facebook. Навчання та-
кож не обходиться без 
соціальних мереж, 
бо є безліч груп, 
бесід, де обгово-
рюють щось, що 
стосується про-
єктів, домашніх 
завдань, спорту 
тощо. Усе це ви-
кликає залежність, 
зокрема й емоцій-
ну, бо ми мусимо 
постійно пере-
віряти, до при-
кладу, Facebook 

чи Messenger. Якщо ми 
певний час не маємо до-
ступу до них, з’являється 
неспокій і тривога. 

Залежність виникає, 
бо соцмережі схожі на 
гіпертекст. Ми заходимо 
на одну сторінку, бачи-
мо цікаві дописи, схо-
жих людей, переходимо 
на наступні сторінки.... 
Тобто витрачаємо бага-
то часу на споглядання 
життя інших людей. Змі-
на картинок діє на зоро-
ву систему та впливає на 
емоційне тло.

То від соціальних 
мереж більше ко-

ристі чи, навпаки, вони 
є  марнуванням часу?

— З одного боку, со-
ціальні мережі — це по-
зитивна практика, адже 
ми можемо так скон-
тактуватися з людиною, 
розв’язувати питання 
чи виконувати завдан-
ня віртуально. З друго-

го боку, люди від такого 
контакту в мережі ста-
ють розсіяні, неуваж-
ні. Відволікання дуже 
позначається на якості 
навчання й роботи, бо 
ми не сконцентровані 
в потрібний момент. Це 
дуже негативний чин-
ник. 

Як залежність впли-
ває на спілкування 

студентів із батьками, 
викладачами та між 
собою?

— У спілкуванні мож-
ливість втекти у вірту-
альний світ є інструмен-
том сором’язливих лю-
дей. Коли вони в якомусь 
середовищі та мають 
нагоду  комунікувати, то, 
навпаки, втуплюються у 
телефон. У своїй прак-
тиці зустрічала багато 
людей, які кажуть, що 
так рятуються від жи-
вого спілкування: вони 
занурюються у телефон, 

л и с т у ю т ь с я 
там із кимось... 
Це нагода не 
боротися зі 
страхами пе-
ред новими 
знайомствами 
й комунікаці-
єю. Соціальні 
мережі допо-
магають не ви-
ходити зі зони 
к о м ф о р т у . 
Зловживання 

соціальними мережа-
ми виходить на новий 
рівень. Нині тримаємо 
в руках телефон, навіть 
коли приходимо на зу-
стріч із друзями. Скла-
дається враження, що у 
стрічці новин у Facebook 
відбувається щось важ-
ливіше, ніж у реальному 
світі. 

Людина занедбує 
між осособистісне спіл-
кування зі своїми близь-
кими. Навіть якщо є 
дружба, стосунки, то 
вони страждають, коли 
хтось із людей перебуває 
у віртуальній площині. Ті, 
хто мають залежність, 
під час спілкування не 
сконцентровані на роз-
мові, бо відволікаються 
на соціальні мережі. 

Як усе ж уникнути 
надмірного захо-

плення віртуальним 
світом?

— Щоб не виникало 
подібних ситуацій, дуже 
важливо встановлювати 
ліміт часу, який ви може-
те витрачати на мережу, 
та не порушувати його. 
Якщо людина зловжи-
ває цим часом, варто 
передбачити систему 
покарань. Якщо дотри-
мується — систему ви-
нагород.

Спілкувалася  
Ольга МАЦЬКІВ
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ЙОГА У ПОЛІТЕХНІЦІ: ВСТАТИ РАНО, ЗРОБИТИ 
АСАНИ — ВІДНАЙТИ ГАРМОНІЮ
Від вересня у приміщенні Народного дому „Просвіта“ 
щосереди й щоп’ятниці  відбуваються заняття з йоги. 
Веде їх сертифікована інструкторка, випускниця 
колишнього факультету автоматики Олена Тавпаш.

— Практикую йогу дав-
но, — каже вона, — від по-
чатку двотисячних, а від 
2006 року — активніше. 
Набравшись знань, зрозу-
міла, що ними й досві-
дом можу ділитися з 
людьми, тож від 2012 
року я — тренерка. 
Працювала у сту-
дії „Коралі“, тепер 
співпрацюю з орга-
нізацією „Сінкікай“, 
викладаю в залах, 
які вона орендує. 
Організаторкою 
і натхненницею 
йоги в Політехніці 
була проректорка 
Наталія Чухрай — вона займаєть-
ся йогою, ми з нею перетнулися на 
одному йога-семінарі.

Багатьох моїх знайомих до 
йоги підштовхнули болі в спи-

ні. А що спонукало Вас?
— Я завжди була активна, за-

ймалася різними видами фітнесу. 
Випадково потрапила на одне за-
няття з йоги — не сподобалося. 
Можливо, через тренера, а, мож-
ливо, я не була готова. Вирішила, 
що йога не для мене. Та одного 
разу прийшла тоді, коли вже всі 
заняття з фітнесу закінчилися, тож 
довелося йти на йогу. Цього разу 
все було інакше й мені настільки 
сподобалося, що я полишила всі 
інші вправи й стала ходити лише на 
йогу. Вставати зранку було важко, 
але згодом з’явилася внутрішня 
мотивація.

Йога в Політехніці теж ранень-
ко — о 7.15, а ще  треба добра-

тися до університету… І коли тоді 
снідати й що?

— Це зумовлено тим, що о 8.30 
уже розпочинаються пари. Ранко-
ві години для йоги є найкращі — 
організм тільки-но прокидається, 

можемо присвятити собі трохи 
часу. Коли я їду на йогу, надво-
рі тиша й спокій, людей на ву-
лицях майже нема, транспорт 
доволі вільний. До заняття 

бажано не їсти, хіба трішки 
випити води, можна з ли-
моном. Опісля йоги з’їсти 
яблуко чи банан, випити 
чаю, згодом — щось по-

живне, корисне.

Як виглядає 
заняття, що 

встигаєте зробити 
за годину з тими, 

хто прийшов?
— Тепер ран-

кова група (після-
обідня, що мала би займатися о 
14.15 у вівторок і четвер, наразі не 
сформувалася) формується з п’яти 
осіб, викладачів, працівників Полі-
техніки. Чекаємо і на студентів та 
загалом тих, хто цікавиться йогою. 
У групі переважно початківці й такі, 
що вже трохи займалися. Даю на 
заняття кожному те, що він може 
зробити в конкретний момент. 
Скеровую, поправляю, підказую, як 
коректно ввійти в асану. Обов’яз-
ково робимо багато дихальних 
вправ, пранаяму — концентрація 
на диханні, глибоке, вакуумне втя-
гування живота. Згодом переходи-
мо до асан — фізичних вправ, які 
за короткий проміжок часу дають 
всебічне навантаження й макси-
мум результату. Завершуємо ша-
васаною — розслабленням, коли 
організм уже в нормі та готовий 
до дальшої діяльності.

Асани підбираєте на конкретні 
частини тіла?

— Стараємося впродовж занят-
тя потрохи залучати до роботи всі 
групи м’язів, щоб гармонізувати 
тіло загалом. Найбільше відрізняє 
йогу від решти фізичних занять 
усвідомлення руху й дихання — 

концентруєшся на тому, що робиш 
і як. Зауважуєш, який м’яз бере 
максимальну участь у виконанні 
асани, який потрібно напружити, 
а який розслабити. Ускладнювати 
асану можна глибшим диханням, 
схожим на хвилю, яка розходиться 
від центру тіла до периферії, додає 
енергії, поліпшує процес виведен-
ня продуктів метаболізму, стан 
лімфатичної й кровоносної сис-
тем. Концентрація на диханні вво-
дить у медитативний стан. Люди-
на відчуває вплив і на ментальний 
рівень — припиняється внутрішній 
діалог, який ведемо з собою чи з 
кимось, під час виконання асан і 
певний час опісля всередині тебе 
затишок і спокій.

Потрібні спеціальні килимок і 
одяг, пляшка з водою?

— На початках це може бути 
зручний каремат. Вибір йогівських 
килимків в інтернеті тепер дуже 
великий. Бажано, щоб килимок був 
товстіший і м’якший, не слизький. 
Це важливо, коли робимо опору на 
руки, коліна. З часом, коли людина 
набереться сили, цупкість килимка 
матиме значення вже не настільки. 
Щодо одягу, то вдягатися треба в 
те, у чому легко робити розтяжки. 
Пити під час асан не бажано, щоби 
не перевантажити кишківник.

Під час йоги використовуєте 
запахи?

— Використовую звичайні аро-
мопалички. Ставлю паличку на 
спеціальну підставку, ненадовго 
запалюю, щоб створити атмос-
феру розслаблення. Люблю запах 
сандалу.

Йога якось впливає на творчий 
розвиток людини?

— Так. Під час практики ми не 
витрачаємо енергії, як під час фіт-
несу, а накопичуємо. Зрозуміло, що 
вона мусить мати свій вихід, своє 
реалізування. Той енергетичний 
ресурс, який наш мозок раніше 
використовував на порожні думки, 
людина може скерувати на твор-
чість, на самовдосконалення.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Хижий ссавець родини котячих; степо-
ва рись. 8. Однорічна трав’яниста росли-
на; щириця. 9. Світильник, який засвічу-
ють перед іконами. 10. Жанр літератур-
них творів, призначених для сценічного 
виконання. 11. Вугільно-металургійний 
район Німеччини. 13. У давньогрецькій 
міфології німфа річки, джерела. 14. Успіх 
у бою, повна поразка військ противника. 
17. Юдейський храм. 20. Маленькі, тверді 
захисні пластинки на тілі риби. 21. Під-
вид дикого осла кулана. 22. Найвідомі-
ший роман англійського письменника 
Сомерсета Моема. 23. Почесна відзна-
ка, нагорода за заслуги. 24. Людина, 
яка дає свою кров для переливання 
хворому. 25. Свійський птах. 28. Адмі-
ністративно-територіальна одиниця в 
Монголії. 30. Один із головних кіногеро-
їв Сильвестра Сталлоне. 31. Жінка, яка 
завідує господарством у будинку; упра-
вителька. 33. Корабель капітана Немо 
в Жуль Верна. 35. Відросток нервової 
клітини; нейрит. 36. Атмосферні опади. 
38. Площа в Стародавньому Римі, де від-
бувалися народні збори, здійснювався 
суд. 39. Єгипетський фараон Аменхо-
теп ІV, який проголосив культ бога Атона. 
40. Людина, яка може передавати на від-
стань думки. 41. Прохолодний кисло-со-
лодкий напій, до складу якого входить 
сік лимона.

Вертикально: 
1. Апарат для дихання людини під водою. 2. Чашо-
подібне заглиблення на вершині вулкану. 3. Учень 
середньої школи. 4. Засоби на утримання дитини, 
які мусить на вимогу закону надавати батько, якщо 
він покинув родину. 6. Вузький легкий човен, у яко-
му весляр гребе дволопатевим веслом. 7. Відомий 
італійський авантюрист, мандрівник і письменник 
ХVІІІ ст. 12. Латинська назва Одіссея. 14. Тисячна 
частка чогось. 15. Держава в Північній Африці. 

16. Розділ математики. 17. Неочищена горілка, яку 
виготовляють у домашніх умовах. 18. Перерва між 
діями спектаклю. 19. Соковитий кісточковий плід, 
солодкий на смак. 26. Свійський одногорбий вер-
блюд. 27. Кінцева стадія розвитку комах. 29. Оди-
ниця довжини. 32. Золота або срібна тонка метале-
ва нитка для вишивання. 34. Ряд суміжних кімнат, 
розташованих на одній осі та з’єднаних дверима 
або відкритими арками. 36. Футбольна команда 
Києва. 37. Пряма тверда шерсть свиней.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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8 9
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31 32 33 34

35 36 37 38

39 40

41

Відповіді на кросворд, опублікований 
 у числі 27

Горизонтально: 5. Нумізматика. 7. Патріот. 8. Афаліна. 11. Інженер. 
12. Премія. 13. Антена. 14. Фурор. 16. Сорока. 19. Аварія. 22. Торф. 
23. Сейм. 24. Портик. 27. Киянка. 30. Арена. 31. Портос. 33. Компас. 
34. Україна. 35. Гримаса. 37. Тренінг. 38. Абревіатура.
Вертикально: 1. Амфібія. 2. Дзот. 3. Лава. 4. Литавра. 5. Нутромір. 
6. Агітатор. 7. Петрос. 9. Аронія. 10. Лепра. 14. Фабрика. 15. Ракетка. 
17. Озеро. 18. Октет. 20. Армія. 21. Індик. 24. Пролог. 25. Ритори-
ка. 26. Метан. 28. Немезіда. 29. Аналог. 32. Суматра. 33. Камерун. 
36. Айва. 37. Трап.
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МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив кафедри 
механіки та автома-
тизації машинобу-
дування Інституту 
інженерної механіки та транспорту ві-
тає із 50-річчям неперервної роботи у 
Львівській політехніці завідувача кафе-
дри професора, доктора технічних на-
ук

Ігоря Володимировича  
КУЗЯ

і бажає успіхів у дальшій педагогічній і 
науковій роботі.

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Редакція тижневика ,,Ау-
диторія“ щиро вітає з днем 
народження проректора з 
наукової роботи 

Наталію Іванівну  
ЧУХРАЙ.

Від усього серця бажаємо Вам міцного 
здоров’я, нев’янучої краси і життєвої нас-
наги, професійних успіхів і творчих досяг-
нень, родинного щастя, злагоди й добро-
буту. Нехай у Ваших задумах завжди панує 
мудрість, у службових справах — підтрим-
ка однодумців, у серці — сонячно від люд-
ської вдячності.
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ктор Вікторович;
студентський квиток № 11812023 на ім’я: Павленко Ді-
ана Олександрівна;
залікову книжку на ім’я: Макогон Марк Олександрович; 
студентський квиток ВК № 12281505 на ім’я: Кручков-
ська Христина Юріївна;

студентський квиток на ім’я: Заморський Богдан Олек-
сандрович;
студентський квиток на ім’я: Прімко Володимир Ми-
колайович;
студентський квиток на ім’я: Бортник Ольга Вікторівна;
студентський квиток № 12281874 на ім’я: Покотило Ві-
кторія Віталіївна;
студентський квиток № 11492708 на ім’я: Верхось Ві-
талій Ігорович.
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