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Любі читачі,
З чим асоціюється у Вас осінь? З багряним забарв-

ленням природи, меланхолією, молодим вином або 
святами врожаю? Але осінь ― це ще і початок нового 
навчального року. В нашій країні зараз відбуваються 
великі зміни, які не оминули і освіту. Саме тому ми 
вирішили присвятити наш осінній випуск освіті та на-
вчанню. В нашій темі номеру ми спробували розібра-
тис з новим „Законом про Освіту“ та його головними 
постановами і змінами. Продовжуючи тему освіти, ми 
підготували інтерв’ю з новообраним головою „Про-
фесійного уряду“ ― асоціації, яка об’єднує близько 
трьох тисяч українських випускників найкращих 
університетів світу. 

Окрім цього на сторінках цього випуску Ви знайде-
те цікавий матеріал про німецько-український рік мов 
та український університет в Німеччині, а також дізна-
єтесь, за якою методою краще всього вчити новий для 
себе матеріал.

Освіта ― річ важлива, але й розвагам бути! Тому ми 
озираємося на літні канікули та музичний фестиваль 
Бандерштат, концерт гурту Панівалькова в Берлині та 
нову культурну столицю України —Маріуполь.

Вже звичні літературні поради, відомі особистості 
минулого і цікаві персоналії сучасності ― все це і бага-
то іншого чекає на Вас в 9-му випуску Gel[:b]lau! 

Приємного читання!
 

З вдячністю й щирою повагою, 
редакція часопису Gel[:b]lau 
#всебудегельблау
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Liebe Leser,
Womit bringen Sie den Herbst in Verbindung? Mit der 

Ernte, Melancholie oder dem jungen Wein? Der Herbst steht 
aber auch für den Schulbeginn, das neue Semester ― das neue 
Wissen. Die Ukraine befindet sich heute im Wandel, auch im 
Bildungssystem. Deswegen haben wir beschlossen, das neue 
Bildungsgesetz uns genauer anzusehen. Welche Konsequenzen 
die Reform für die Schulen und Schüler bedeutet, lesen Sie in 
unserer Cover Story.

Aber nicht nur die Veränderungen im ukrainischen 
Bildungssystem verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Was wissen 
Sie über das Deutsch-Ukrainische Sprachenjahr oder über die 
ukrainische Universität in Deutschland? Auf  den Seiten dieser 
Ausgabe finden Sie spannende Artikel zu diesen Themen und 
erfahren außerdem, wie man sich das ganze Wissen am besten 
aneignet.

Lernen ist wichtig, aber Spaß muss auch sein. Deswegen 
stellen wir Ihnen den Rückblick auf  die Sommerferien vor: Mit 
dem Musikfestival Bandershtat, der Ethnoband „Panivalkova“ 
und Mariupol ― der neuen Kulturhauptstadt der Ukraine.

Die bereits gewohnten Lesetipps, bekannte Persönlichkeiten 
der Vergangenheit und der Gegenwart und vieles mehr warten 
bereits auf  Sie.

Herzlich willkommen zur Herbstausgabe.

Herzlich,
Ihre Redaktion

Impressum

© Copyright 2018 – Urheberrechtshinweis 
Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht 
ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Ukrainisches Atelier für Kultur und sport e.V. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder 
Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff  UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten  
(§ 97 UrhG). 
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старий закон, що діяв з 1991 і був по суті  
калькою радянських освітніх норм, а 
відтак, і українська школа тривалий час 
була спадкоємицею радянської системи 
навчання в багатьох аспектах ― від 
формату до концепції і педагогічного 
підходу. І ось крига скресла.  

Щойно з’явившись, новий закон 
викликав бурхливі обговорення серед 
політиків, освітян та пересічних громадян. 
Одні його підтримували, інші нещадно 
критикували, причому з різних приводів. 
У рамках реформи планується цілий ряд 
нововведень, покликаних, за задумом, 
покращити рівень української освіти. Тож 
яких основних змін нам чекати, і в чому 
полягають можливі суперечності із ними 
пов’язані?

Яна Сотник / 
Yana Sotnyk

Аліса Карсон, 17-ти річна школярка з 
Луїзіани, США, готується стати першою 
людиною, що полетить на Марс в 2033 
році. До цієї місії, здійснення якої є мрією 
її життя, дівчинка готується з 8-ми років. 
Вона опановує шкільні предмети п’ятьма 
різними мовами, вивчає робототехніку та 
ракетобудування і готується вступати до 
Міжнародного космічного університету.
Аліса, звісно, унікальний випадок, але може 
бути, що саме так і виглядатиме освіта 
майбутнього ― можливість самостійно 
визначати пріоритети в навчанні і не просто 
здобувати знання, а розвивати специфічні 
навички. Можливість, якою зможе скори- 
  статися будь-яка дитина незалежно від  
      місця проживання, сімейних статків чи  
       індивідуальних особливостей. Принаймні,  
          саме в такому напрямку рухається наразі  
              освіта в Європі та Америці.  

                 В Україні теж намагаються не  
                           відставати. В 2018 році,  
                        нарешті, стартує масштабна  
                        реформа освіти, основою для  
                       якої став новий Закон України  
                               «Про освіту», прийнятий   
                     у вересні 2017 року. Він замінив 
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Нова арифметика
4+5+3=12  ― саме за такою схемою 

навчатимуться дітлахи, що йдуть до школи цього 
вересня. На початкову школу відведено чотири 
роки, далі учні переходитимуть до базової 
середньої, де навчатимуться 5 років, а потому 
впродовж трьох років здобуватимуть профільну 
середню освіту за обраним напрямком. 

Загалом середня шкільна освіта триватиме 
дванадцять років. Наразі одинадцятирічна 
система навчання залишається, переважно, на 
пострадянському просторі, в більшості ж країн 
Європи давно діє дванадцятирічний формат.

Противники цього підходу є як серед батьків, 
так і серед вчителів. Перші, здебільшого, 
незадоволені продовженим терміном навчання, 
їм хочеться, аби їхня дитина закінчила школу 
«чимшвидше». Другі висловлюють сумніви щодо 
якості навчання за формату, коли початкова, 
середня і профільна школи фактично є різними 
інституціями і будуть «відірвані одна від одної». 

Прихильники ж наголошують, що 
збільшення тривалості навчання допоможе 
знизити навантаження на учнів, а поділ на 
рівні забезпечить певну гнучкість у задоволенні 
особистих навчальних потреб та інтересів 

школярів. За даною схемою  
цьогорічні першокласники мають  
стати випускниками у 2030 році і  
будуть першим поколінням, яке  
пройде крізь всі ступені реформи. 

Рівні можливості 
Реформа заохочує інклюзив- 

ну освіту, для цього в школах  
створюються спеціальні класи,  
де діти з особливими освітні- 
ми потребами могли би нав- 
чатися разом з іншими дітьми.

Цікавим є рішення щодо  
шкіл, розташованих у сільській  
місцевості. Тут Україна вирі- 
шила скористатися досвідом  
Фінляндії та запровадити опорні освітні заклади, 
до яких могли би з’їжджатися діти з різних сіл 
та районів, замість того, аби відвідувати школу в 
своєму населеному пункті. Таким чином перед- 
бачається вирішити проблему з низькою якістю 
освіти у сільських школах, де часто через нестачу 
кадрів один вчитель читає одразу цілий ряд 
предметів, або в одному класі знаходяться діти 
різного віку і рівня підготовки.  

Матеріально-технічне забезпечення таких шкіл 
нерідко теж є далеким від задовільного. Зрозуміло, 
що таке нововведення може бути декому не до  
вподоби, тому що тепер  дітям доведеться долати  
значні відстані, аби потрапити на уроки. Проте, 
таке рішення пояснюється тим, що діти з сільсь-
ких місцевостей мають право на якісну освіту, 
яку вони зможуть здобути саме в опорній школі, 
для того, щоби мати рівні можливості із дітьми з 
міст при вступі до вищого навчального закладу. 
Проблему з віддаленим розташуванням таких 
шкіл від місця                     проживання деяких 
учнів планується  
вирішити за  
допомогою  
шкільних  
автобусів.
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Neues Land – neue Ausbildung?

Alisa Karson, ein 17-jähriges Mädchen 
aus Louisiana, möchte der erste Mensch 
sein, der den Mars betreten wird. Auf 
diese Mission bereitet sie sich seit ihrem 
achten Lebensjahr vor, lernt dabei Fäch-
er in 5 Fremdsprachen und möchte an 
der ISU (International Space University) 
studieren. Die wichtigsten Vorauss-
etzungen dafür erlangt man in der Aus-
bildung in Europa und den USA. Man 
hat die Möglichkeit im Studium die Pri-
oritäten selbst zu setzen und spezifische 
Fähigkeiten zu entwickeln. 

Die Ukraine ist da auch keine Aus-
nahme und möchte mit der Zeit Schritt 
halten. Davon zeugt die große Ausbil-
dungsreform, die schon im Jahre 2018 
startet. Ihre Grundlagen wurden  
im September 2017 im  
Gesetz der Ukraine  
„Über die Ausbildung‟  
veröffentlicht, das die  
Reste des sowjetischen  
Bildungssystems  ablöst.

Про мову
Навчання в усіх закладах освіти відтепер відбу-

ватиметься українською мовою. Саме 7-ма стаття 
Закону України «Про освіту», у який йдеться про  
мову навчання, викликала найбурхливіші супе-
речки та критику з боку деяких представників 
міжнародної спільноти. Найбільше її було з боку 
Угорщини, яка заявила про намір блокувати 
розгляд питання про євроінтеграцію України, 
якщо закон буде введено в дію.  Критика лунала 
також з боку Болгарії, Румунії, Росії. Були заяви 
про те, що ця зміна є дискримінаційною і 
порушує права національних меншин.

Про що ж йдеться у законі? Буквально там 
сказано: «мовою освітнього процесу в закладах освіти 
є державна мова». Для осіб, що належать до 
національних меншин передбачена можливість 
навчання рідною мовою у початковій школі. При 
цьому обов’язковим буде вивчення української 
мови, до навчання якою такі діти перейдуть у 
середній школі. 

Особи, що належать до корінних народів 
матимуть змогу навчатися рідною мовою трохи 
довше і перехід на навчання українською буде 
проходити поступово, протягом перебування 
у середній школі. А от вже у старшій школі 
навчання буде виключно українською для всіх, 
проте мова корінного народу чи нацменшини, за 
бажанням учнів, може вивчатися як окремий  
             предмет і за законом освітній заклад  
               має створити для цього необхідні умови.  
              За рішенням окремої школи, деякі  
            предмети можуть викладатися двома чи  
                         більше мовами, тобто окрім  
                                            української може бути  
                                                ще англійська чи інші  
                                                  офіційні мови  
                                                  Європейського  
                                                   Союзу. 

                                                 Отже, бачимо, що  
                                                    про заборону  
                                                     інших мов у законі  
                                                   не йдеться, а йдеться  
                                                    про те, що вивчення  
                                                    української мови є  
                                                  обов’язковим для всіх 

учнів, що здобувають освіту  
в Україні. Як пояснює міністерка  
освіти, Лілія Гриневич,  
метою такої зміни є,  
навпаки, захист прав учнів, 
 що є представниками нацменшин  
чи корінних народів на здобуття подальшої вищої 
освіти в Україні, адже без володіння державною 
мовою на належному рівні реалізувати таке право  
буде просто неможливо. Дотепер такі діти після 
школи, як правило, виїжджали закордон до Руму-
нії, Угорщини, Росії, або ж мали суттєві проблеми 
із вступом та навчанням в українських закладах. 

І багато іншого
У рамках реформи в українській освіті має від-

бутися ще багато цікавого. Наприклад, зміниться 
підхід до атестації вчителів. Зарплати освітян буде 
підвищено, хоч поки і не настільки, наскільки 
хотілося б, але будемо сподіватися, що ці перші 
кроки призведуть до того, що українські вчителі 
матимуть гідну оплату своєї праці. Директора 
школи тепер обиратимуть на шість років. Одна і 
та ж людина не може займати посаду директора 
школи більше ніж два терміни поспіль. Для самої 
ж школи, як і для кожного вчителя, передбачено 
більше автономії у виборі плану та програми нав- 
чання, якщо вони загалом відповідають держав-
ним стандартам. Традиційні інспекції скасують, а 
перевірки виконуватимуться за новим форматом. 

Але, найголовніше, це, мабуть, переосмислення 
того, що є освітою і для чого вона потрібна. Саме  
нове розуміння стає відправною точкою для всіх 
перелічених змін. У першому ж абзаці закону 
сказано: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, її талан- 
тів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної самореа-
лізації компетентностей, виховання відповідальних гро- 
мадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спря- 
мування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству…». Будемо сподіватися, що ці гарні 
слова зійдуть з паперу в реальне життя. І, можливо, 
хтось з українських школярів, що вперше сідатиме 
цього року за парту, складе компанію Алісі Карсон 
у далекому 2033 

Übersetzt aus 
dem Ukrai- 
nischen von 

Anna Gutsaliuk
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Um dieses Gesetz gibt es bis dato viele Streit-
igkeiten. Man erwartet folgende Veränderungen: 

Neues System: 
Es wird ein dreigliedriges Schulsystem einge-

führt, d. h. 4 Jahre Grundschule, 5 Jahre all-
gemeinbildende Schule und 3 Jahre mittlere 
Berufsbildung nach gewählter Fachrichtung. 
Einerseits dauert die Schule nun länger und diese 
drei Stufen sind einzelne, voneinander getrennte 
Institutionen, aber andererseits verringert dies die 
Belastung auf die Schüler und gibt mehr Flexibili- 
tät für die eigenen Interessen und Bedürfnisse.

Chancengleichheit:
Eine inklusive Ausbildung gibt einen guten 

Impuls für Kinder mit besonderen Ausbildungs- 
bedürfnissen. Auch für dörfliche Schulen gibt es 
Neuerungen. Anhand der Erfahrung aus Finnland 
entwickelt man unterstützende Bildungseinrich-
tungen, wo alle Schüler aus unterschiedlichen 
Dörfern und Bezirken gemeinsam lernen können. 
Um lange Distanzen zu bewältigen, helfen Schul-
busse. So wird auch das Problem der niedrigen 
Ausbildungsqualität gelöst. Auf diese Weise  
haben die Menschen aus ländlichen Gegenden 
mehr Chancen einen Studienplatz an den staatli-
chen Hochschulen zu bekommen. 

Über die Sprache: 
Der Unterricht wird in Landessprache geführt. 

Hier gab es viele Streitpunkte mit Europa, speziell 
mit Ungarn, Rumänien und Russland. Hier geht es 
nicht um das Verbot anderer Sprachen, sondern 
um verpflichtendes Erlernen des Ukrainischen für 
alle Schüler, die weiterhin eine Ausbildung in der 
Ukraine erhalten können.

Sonstiges: 
Und noch ein paar interessante Veränderungen 

im ukrainischen Ausbildungssystem: 
1)  Neuer Ansatz zur Evaluation der Lehrer
2)  Erhöhung des Grundgehaltes
3)  Neuwahl des Schulleiters alle sechs Jahre
4)  Mehr Autonomie und Flexibilität im  

 Lernplan
5)  Staatliche Inspektionen wurden  

 abgeschafft und Schulinspektionen  
 werden nach einem neuen Format durch- 
 geführt.

Hoffentlich werden diese Veränderungen auch 
umgesetzt, damit auch Schüler aus der Ukraine 
eine schöne Zukunft  bekommen. Und wer weiß, 
vielleicht kommt einmal die Zeit und es wird einer 
der ukrainischen Schüler zusammen mit Alisa Kar-
son zum Mars fliegen

Ельзара 
Баталова

Кримськотатарська  
українська співачка та  
акторка, заслужена  
артистка України,  
заслужена артистка  
Автономної Республіки 
Крим. Лауреат кримських, 
всеукраїнських та  
міжнародних пісенних 
конкурсів. Має вісімнад-
цятирічного сина Гірея. 
З 2014 року проживає у 
Києві.E
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Про Крим. 
Навіть, коли я просто чую 

слово „Крим“ у розмовах, або 
запитаннях, у мене завжди 
мурашки по спині. Востаннє у 
Криму була влітку 2014 року. 
Я сиділа вдома і розуміла, що 
маю вирішити, як буде жити 
моя сім’я. Я не змогла прими-
ритися з анексією моєї землі, 
тому вирішила, що разом зі 
своєю сім’єю переїжджаю 
до Києва. Це моє друге рід-
не місто після Білогірська, де 
я народилась. Я навчалась у 
естрадно-цирковому коледжі та 
театральному університеті імені 
Карпенка-Карого. А ще саме у 
Києві народився мій син Гірей. 

За ці 4 роки ще більше зро-
зуміла, що для мене Крим. За-
вжди його любила, це моя рід-
на земля. Він мені сниться: уві 
сні бачу, як повернуся додому, 
куди піду, з ким буду спілкува-
тися, що буде відбуватися. Дуже 
важко про це говорити, емоції 
завжди накривають, коли я чую 
„Крим“, бо він завжди зі мною.

Про їжу
Я не дуже схожа на традицій-

ну кримськотатарську жінку: в 
мене завжди на першому місці 
робота, концерти, записи, ви-
ступи. Усі кримські татарки го-
тують неймовірно смачно. Але 
через свою творчу діяльність 
я випала з кулінарної части-
ни життя. Моя матуся живе зі 
мною і зараз. І вона готує так 
смачно і з задоволенням, що я з 
нею не змагаюсь.

Якщо чесно, я навчилась 
готувати тоді, коли вела своє ку-
лінарне шоу „Кухня з перчин-
кою“ на телеканалі ATR. Зірки, 
які приходили до мене на 
програму (а це були українські 
та кримськотатарські актори, 
політики і просто відомі люди 
– Олег Скрипка, Ахтем Сеїта-
блаєв та інші) вміли це робити. 
За розмовами та співами вони 
навчили і мене готувати непо-
гані страви. 

Дуже важко  
про це говорити,  
емоції завжди накривають,  
коли я чую „Крим‟, бо він завжди зі мною.

Про сцену 

Мій останній сольний кон-
церт був у Криму до анексії. 
Після 2014 року я відійшла від 
сольної кар’єри, була розгубле-
на, настрою співати не було зо-
всім. Мої головні глядачі зали-
шились у Криму. Ті, хто мене 
знав, як співачку, хто з радістю 
ходив на мої концерти, не мав 
більше змоги мене бачити. 

Спочатку працювала на теле-
каналі ATR у програмі „Кухня 
з перчинкою“, а потім очолила 
кримськотатарську радіостан-
цію Meydan FM. На радіо була 
тільки часткова музична база 
кримськотатарських пісень, 
колектив збирали з кримчан-
переселенців. Це все було дуже 
непросто, але мною рухала 
любов до Криму.

Зараз я повертаюсь до на-
сиченого творчого життя, мене 
цікавить акторська та продю-
серська кар’єра у кіно. Активно 
виступаю, записала нову пісню, 
знімаю кліп. Планую нагадати 
всім не тільки в Україні про 
співачку та акторку Ельзару 
Баталову 

Олена Богати-
ренко / Olena 
Bogatyrenko 
Übersetzt aus 
dem Ukraini-
schen von Ilona 
Ushenina

Das letzte Solo-Konzert von Elsara Batalova 
fand noch vor der Annexion statt. Danach 
war die Sängerin verwirrt und es war ihr nicht 
nach Singen. Nach dem Umzug nach Kyiw 
hat sie angefangen beim TV-Sender „ATR‟ 
zu arbeiten und die Koch-Show „Küche mit 
Pfeffer‟ zu moderieren. Da hat sie — ihren 
eigenen Angaben zufolge — auch selbst 
kochen gelernt. „Alle krimtatarische Frauen 
kochen unglaublich köstlich. Aber aufgrund 
meiner künstlerischen Tätigkeit bin ich früher 
aus dem Kochen herausgefallen‟, ― erzählt die 
Sängerin.
Momentan kehrt Elsara Batalova wieder 
in ein aktives Künstlerleben zurück und 
interessiert sich nicht nur für eine Karriere als 
Sängerin und Schauspielerin, sondern auch als 
Produzentin 

Elsara Batalova ist eine ukrainische und 
krimtatarische Sängerin sowie Schauspielerin, 
die Preisträgerin verschiedener nationalen 
und internationalen Liederwettbewerbe. 
Nach der Krim-Annexion im Jahr 2014 hat die 
Künstlerin beschlossen, zusammen mit ihrer 
Familie nach Kyiw umzuziehen.
„In diesen vier Jahren habe ich noch 
mehr verstanden, was die Krim für mich 
bedeutet. Ich habe sie immer geliebt, es ist 
mein Heimatland. Ich sehe sie oft in den 
Träumen: Wie ich nach Hause komme, mit 
meinen Freunden  mich unterhalte, meine 
Lieblingsplätze besuche. Es ist sehr schwierig, 
darüber zu sprechen. Ich werde immer wieder 
von den Emotionen überwältigt, wenn ich 
«Krim» höre”, ― sagt die Sängerin.
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моєму романі її історія, що 
відбувається на тлі Другої 
світової війни та в повоєнний 
час, переплітається з сучасними 
подіями в Україні. Тобто з 
війною на Донбасі. Це важка 
для мене тема, але я відчуваю 
потребу її осмислити в 
літературній площині. Тому 
мистецькі резиденції дають 
мені необхідний спокій у 
роботі над цим романом

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО АВТОРА ТА ЇЇ КНИГИ: 
EUGENIASENIK.IN.UA

ЄВГЕНІЄ, ЯК ТАК СТАЛОСЯ, ЩО 
ВИ ПОЧАЛИ ПИСАТИ, ТА ЩЕ Й 
УКРАЇНСЬКОЮ?
Думаю, я мала часто багато сум-
нівів у житті: що вивчати, чи як 
краще вчинити. Але ніколи не  
мала сумнівів стосовно письмен-
ства. Це для мене мій фундамент, 
що є перманентним упродовж 
більшої частини мого життя. Як 
я вже переконалася на власному  
досвіді, людину можна позбави-
ти дому, забрати її рідну землю.  
Але навіть мігруючи та освоюю-
чи нові землі, завжди є те, що  
можна нести з собою. Останнім  
часом думаю, що моя література  
є моїм домом. А чому українсь-
кою – тут усе просто. Хоча я й  
народилася в Луганську та виро- 
сла в Лутугіне (Луганська обл.),  
навчалась я в експериментально-
му українському класі. Після 
нашого випуску його закрили. 
Сказали, що експеримент не 
вдався. Тому я часто жартую, що 
сама є результатом невдалого 
експерименту. Але вже тоді у 
школі я помічала, що наш клас 
був маргінальним. Ми були наче 
поза загальним контекстом. У 
молодших класах діти над нами 
сміялися, коли ми говорили 

Кілька місяців тому, переїхавши до швейцарського містечка,
і випадково завітавши до місцевої бібліотеки, серед купи інформації ми натрапили на 

несподіване для себе оголошення: „Зустріч з українською письменницею Євгенією Сенік“. 
Отримавши таке привітання-підбадьорення з Батьківщини, вирішили неодмінно піти. Того 

вечора ми вперше познайомилися із творчістю молодої письменниці з Луганщини.

українською. Це мене ранило ще  
тоді. Пізніше я вступила на фа-
культет української філології. 
Думаю, це був невеличкий острі-
вець українськості у Луганську на 
той час.

ВАШУ ЗБІРКУ „ПИСЬМОВИЙ 
СТІЛ‟ МИ ПРОЧИТАЛИ НА  
ОДНОМУ ДИХАННІ. ОСОБЛИ-
ВО ВРАЗИЛА НАДЗВИЧАЙНО 
ЗВОРУШЛИВА ПОДОРОЖ ЗА 
МАРШРУТОМ „ЛУГАНСЬК-
ЛЬВІВ‟, ДЕ НА КОРОТКИЙ ЧАС  
В ОДНОМУ ВАГОНІ ОПИНЯЮТЬ- 
СЯ ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ ІЗ РІЗНИМИ  
ДОЛЯМИ... ОТЖЕ, ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ 
ПОРОЗУМІТИСЯ, ДОСТАТНЬО 
ПОМІСТИТИ ЇХ НА КІЛЬКА ДНІВ 
В ОДНЕ КУПЕ?
Боюся, що цього недостатньо. 
Я думаю, що від самого початку 
незалежності в Україні велася 
неправильна політика. Нам 
нав’язували думку, ніби ми всі  
однакові або принаймні мусимо 
 такими бути. Це абсурд! 
Пережитки Радянського Союзу.  
Ми всі різні. Люди в одному бу- 
динку одного міста дуже різні.  
Що вже говорити про мешкан-
ців Луганська і Львова? На світо-
сприйняття людини впливають 
багато чинників: ландшафти, 

культурне середовище, мова, 
природа навколо й архітектура. 
На цьому варто наголошувати – 
на унікальність кожної окремої 
людини і її цінність. І попри те 
шукати точки дотику для діалогу. 

УКРАЇНЦІ ДІАСПОРИ ТА 
ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ — ЦЕ 
ПАСАЖИРИ ОДНОГО ПОЇЗДА?
О, це важке питання. Бо я маю 
життя пасажира обох поїздів, чи  
вагонів. Немов веду два паралель- 
них життя – в Україні та Швей-
царії. Думаю, це початково па- 
сажири одного поїзда. Але піз-
ніше дехто мусив пересісти і 
тепер вони їдуть у різних поїздах. 
Ті, що змінили поїзд, згадують і 
мають ностальгію до того поїзда, 
у якому вони формувалися. Але 
мало хто з них хотів би до нього 
повернутися по факту.

ВАША КНИГА „КРАЇНА У, АБО 
КАЗКИ ЧУЖИМ ДІТЯМ‟ — ЦЕ 
КНИГА-ПОНЕВІРЯННЯ ТА 
ДОСВІД САМОПІЗНАННЯ 
МОЛОДОЇ ЖІНКИ, ЯКА 
БЛИЗЬКО РОКУ ПРАЦЮЄ 
НЯНЬКОЮ У НІМЕЧЧИНІ.
НАСКІЛЬКИ ДОСВІД ЖИТТЯ ЗА 
КОРДОНОМ, ДОПОМАГАЄ ЇЙ 
ДОВІДАТИСЯ ПРО СЕБЕ,

ПОРІВНЯТИ СВОЮ ТА ІНШУ 
КУЛЬТУРУ?
У Німеччині із нею відбуваються 
великі зміни. Вони непомітні 
одразу, адже читач перебуває у  
щоденних глибоких роздумах 
героїні. Я б сказала, цей рік в ін- 
шому середовищі, іншій культурі 
є своєрідною армією. Тобі важко 
кожного дня, здається, тому не 
буде кінця. Але виходиш ти теж 
вже цілком іншою людиною. 
Тому важкий досвід не завжди є 
негативним. Він є часто боліс-
ним, але одночасно дієвим. Ми  
бачимо героїню з пострадянсь-
кого простору, яка потрапляє в 
Німеччину і щодня тужить за 
Україною, ідеалізує її. Однак 
коли повертається, то вже бачить 
Україну іншими очима. Бо сама 
вона значно змінилась за рік. 
Думаю, це протиставлення та 
порівняння себе з „іншими“ най- 
краще допомагає пізнавати власні 
межі та розширювати їх. Однак  
моєю метою було написати ро- 
ман про такі родини, які нечесно  
поводяться з дешевою робочою 
силою. Бо я знаю, що мій випа-
док не одиничний. Але мало хто  
про це говорить чи пише на 
загал. А тому мені необхідно 

Євгенія Сенік:  
«Моя література Є МоїМ 

доМоМ»

було прожити все на власному 
досвіді. Натомість у Швейцарії 
мені пощастило значно більше. 
Працюючи у спільноті для без- 
притульних, я зупиняюся у лю- 
дей, які надають мені всі необхід-
ні умови для життя, оточують 
увагою та підтримкою. 

ЧИ ДОСТУПНА ЦЯ ТА ІНШІ 
ВАШІ КНИГИ НІМЕЦЬКОЮ?
Доступними є лише деякі уривки 
на моєму сайті. Але я особисто 
дуже хотіла б побачити її у 
німецькому перекладі. 

ЗАРАЗ ВИ ПРАЦЮЄТЕ НАД  
НОВИМ РОМАНОМ В ПИСЬМЕН- 
НИЦЬКІЙ РЕЗИДЕНЦІЇ CHÂTEAU  
DE LAVIGNY У ШВЕЙЦАРІЇ. 
РОБОТА В ТАКОМУ СЕРЕДОВИ-
ЩІ ДАЄ ЯКЕСЬ ДОДАТКОВЕ 
НАТХНЕННЯ ТВОРИТИ? ПРО ЩО 
БУДЕ ВАША НОВА КНИГА?
У Лавіньї я маю особливий 
досвід спілкування з іншими 
письменниками. Це і дає 
натхнення. Або ж розуміння, 
що ти не один. Адже шлях 
письменництва не є легким. 
Пишу зараз я про історію 
жінки з УПА, історію якої 
уже екранізував Тарас Химич 
у фільмі „Жива“. Тільки у 

Сергій та Олена 
Кандул /Serhiy & 

Olena Kandul
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EUGENIA, WIE KAM ES BEI DIR 
DAZU, BÜCHER ZU SCHREIBEN, 
UND ZWAR AUF UKRAINISCH?
Ich schreibe seit ich einen 
Kuli halten lernte. Man kann 
jemanden seines Hauses oder 
seiner Heimat berauben.  
Allerdings bleibt immer etwas, 
was man mitnehmen kann. 
Die Literatur ist mein neues 
Zuhause. In der Schule ging ich 
in eine ukrainisch-sprachige 
Klasse, die einzige in meiner 
Stadt. Später studierte ich 
ukrainische Philologie und 
obwohl ich im Alltag Russisch 
sprach, fiel es mir viel leichter 
auf Ukrainisch zu schreiben.

IN IHREM BUCH  
«SCHREIBTISCH» FAHREN 
MENSCHEN MIT UNTER-
SCHIEDLICHEN SCHICK- 
SALEN IM GLEICHEN ZUG  
«LUGANSK-LWIW». HEISST  
ES, DASS ES GENÜGT, DIE  
MENSCHEN IN EINEN  
WAGEN ZU SETZEN, UM SIE  
ZU VERSÖHNEN? 
So einfach ist es leider 
nicht. Insbesondere heut-
zutage, wenn der Krieg noch 
herrscht. Wir sind alle sehr 
unterschiedlich. Das betrifft 
die Menschen in demselben 
Wohnhaus und umso mehr die 
Einwohner von Lugansk und 
Lwiw. Die Weltanschauung 
eines Menschen ist u. a. von 
der Landschaft, dem kulturel- 
len Umfeld, der Sprache, 
Natur und Architektur beein-
flusst. Somit ist die Einzigar-
tigkeit jedes Menschen ist 
zu betonen und zu schätzen. 
Man kann nur die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen, 
um den Dialog zu fördern. 

«DAS LAND «U», ODER DIE 
MÄRCHEN FÜR DIE FREMDEN 
KINDER» IST DIE GESCHICHTE 
EINER JUNGEN UKRAINISCHEN 
FRAU, DIE ALS AU-PAIR-MÄDCHEN 
IN DEUTSCHLAND ARBEITET.
Ein Jahr in der fremden 
Umgebung ist eine Art  
Armee. Jeden Tag fühlt man 
sich an seiner Grenze ange-
kommen zu sein. Am Ende 
wird man doch aber zu einem 
anderen Menschen. 
Die Frau aus dem postsowje- 
tischen Raum kommt nach 
Deutschland und hat riesiges 
Heimweh. Als sie aber  
zurückkehrt, sieht sie  

 
ihre Heimat mit den neuen 
Augen. Diese Erfahrung hilft 
ihr, ihre eigenen Grenzen zu 
erkennen und zu erweitern.

SIND IHRE BÜCHER AUF 
DEUTSCH ERHÄLTLICH?
Übersetzt wurden nur die, 
auf meiner Internet-Seite 
veröffentlichten, ausgewähl- 
ten Abschnitte:
EUGENIASENIK.IN.UA

MOMENTAN ARBEITEN SIE IN  
EINER KÜNSTLER RESIDENZ IN 
DER SCHWEIZ. WORUM HAN-
DELT ES SICH IN IHREM NEUEN 
BUCH?

   Ich schreibe    
               über eine Frau 

aus der Ukrainischen-Auf-
ständischen-Armee im 
zweiten Weltkrieg, deren 
Schicksal bereits im Streifen 
«Am Leben» verfilmt wurde. 
In meinem Roman verflechtet 
sich ihre Geschichte mit 
dem jetzigen Krieg in der 
Ukraine. Das ist ein schwie- 
riges Thema für mich. Ich 
muss es aber trotzdem liter-
arisch angehen. Die Künstler-
residenzen verschaffen die 
notwendige Ruhe hierfür

EUGENIA SENIK:  

„Literatur ist mein neues Zu-

hause!“ 
Vor ein paar Monaten fand das Literaturtreffen 

mit der ukrainischen Schriftstellerin Eugenia Se-

nik aus dem Lugansker Gebiet in einer kleinen 

schweizerischen Stadt statt.

[:b]

Normal kann jeder.

www.SashkaProject.de

Ein Streben nach Freiheit und 
Individualität spiegelt sich in den 
Kollektionen von ukrainischen  
Designern wieder. Einzigartig,  
selbstbewusst und offen. Die Liebe 
zum Detail verwandelt alltägliche 
Kleidungsstücke in Unikate, die Ihre 
Persönlichkeit widerspiegeln.
Sashkaproject gibt die Inspiration 
und Möglichkeit, Ihren Stil in 
eigener Art und Weise zu gestalten.

Ви плануєте переїзд та не знаєте,  
з чого почати? 
Ви придбали меблі та шукаєте 
перевізника?

U.A. Transport пропонує Вам 
квартирні перевезення та 
транспортування меблів у 
Штутгарті та по всій Німеччині від 
професіонала. 
Вантажівка, якою здійснюються 
перевезення, обладнана усім 
необхідним, тож Ваші речі 
залишаться неушкодженими!
Зателефонуйте та отримайте 
першу безкоштовну консультацію!
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З 19 по 24 червня в музеї федеральної землі 
Баден-Вюртемберг відбувся тиждень зустрічей з 
мистецтвом, музикою та культурним різнобарв’ям. 
Разом з міжнародними культурними організація-
ми музей організував інтернаціональний тиждень 
під гаслом „По-іншому. По-новому. Разом.“ 
(„Anders. Neu. Zusammen.“). Серед учасників тиж-
ня було й Українське Ательє Культури та Спорту, 
яке привезло до Штутгарту експозицію петриків-
ського розпису та його талановитих майстринь.

Цієї виставкою Українське Ательє хотіло пока-
зати, що українці мають власну культуру, яку вони 
вшановують та зберігають. Петриківський розпис 
відображає душу України. Він надзвичайно сим-
волічний та свідчить про ретельне спостережен-
ня українських майстринь за місцевою флорою та 
фауною.

Попри перешкоди в радянські часи петриківка 
вижила та збереглася як традиція українського на-
роду, окрім того з 2013 року зарахована до немате-
ріальної спадщини ЮНЕСКО.

Паралельно з виставкою проводилися майстер-
класи з українськими майстринями Юлією Арте-
мовою і Ольгою Палій, під час яких відвідувачі 
дізналися про традиції та техніки петриківського 
розпису, які були поширені в Україні протягом 
століть. Крім того, гості мали можливість придба-
ти прекрасні твори мистецтва на додаток до участі 
в майстер-класах.

Але не тільки до Штутгарту завітав чарівний 
петриківський світ. Спільно з генеральним кон-
сульством України в Мюнхені в приміщенні кон-
сульства відбулася також невеличка виставка та су-
провідний майстер-клас.

Крім того, майстрині відвідали український фес-
тиваль у Ханненбасі, де також навчали гостей най-
важливішим прийомам розпису.

Після успішного дебютного туру Українське 
Ательє Культури та Спорту планує організувати 
подальші майстер-класи петриківки в наступному 
році. Отже, слідкуйте за новинами!

Zwischen dem 19. und 24. Juni fand 
die Woche voller Begegnungen mit Kunst,  
Musik, Performance und Wein aus verschie-
denen Ländern im Landesmuseum Ba-
den-Württemberg statt. Gemeinsam mit den 
Migrantenvereinen veranstaltete das Museum 
die internationale Woche unter dem Motto:  
Anders. Neu. Zusammen. Darunter auch das 
Ukrainische Atelier für Kultur und Sport, das 
die Petrykiwka-Ausstellung sowie Workshops 
nach Stuttgart brachte!

Mit dieser Ausstellung wollte der Verein 
zeigen, dass die Ukrainer eine eigene Kul-
tur haben, die sie pflegen und die sie erhal-
ten wollen. Die Malerei spiegelt die Seele der 
Ukraine wieder. Sie ist reich an Symbolik und 
zeugt von einer sorgfältigen Beobachtung der 
lokalen Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Petrykiwka-Malerei überlebte unbescha-
det die Sowjeеzeit und ist seit 2013 als imma-
terielles Unesco Weltkulturerbe gelistet.

Parallel zur Ausstellung erfolgten Work-
shops mit den ukrainischen Meisterinnen 
Yulia Artemova und Olga Palii, die den 
Gästen die Basics der Petrykiwka-Technik 
beigebracht haben. Außerdem hatten die 
Gäste die Gelegenheit, neben der Teilnahme 
an den Workshops, wunderschöne Kunstwer-
ke zu erwerben!

Aber nicht nur in Stuttgart wurde die magi-
sche Petrykiwka-Welt präsentiert. Zusammen 
mit dem Generalkonsulat der Ukraine in 
München wurde eine kleine Ausstellung mit 
dem Workshop in den Konsulat-Räumlich-
keiten veranstaltet.

Zudem besuchten die beiden Künstlerin-
nen das ukrainische Festival in Hannen-
bach und brachten dort den Gästen die wich-
tigsten Techniken des Malstils bei.

Nach der erfolgreichen Debut-Tour plant 
nun das Ukrainische Atelier für Kultur und 
Sport auch im nächsten Jahr weitere Petryki-
wka-Workshops zu veranstalten. Sie dürfen 
also gespannt sein! 

 

Петриківка
 в Німеччині

Підписи до фото:
зліва: Майстеркласи та виставка в музеї 
федеральної землі Баден-Вюртемберг
справа: Майстеркласи в Ханненбасі

Fotos:
Links: Ausstellung und Workshops in  
Landesmuseum Baden-Württemberg
Rechts: Workshops in Hannenbach

Petrykiwka-
Malerei
in Deutschland

Майстеркласи та виставка в музеї федеральної землі 
Баден-Вюртемберг
Ausstellung und Workshops in  Landesmuseum Baden-Württemberg

Майстеркласи та виставка в  
генеральному консульствi України в Мюнхені
Ausstellung und Workshop im Generalkonsulat 

der Ukraine in München
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Lubomyr Romankiw
Lubomyr Romankiw ist ein ukrainisch-kanadischer Materialwissenschaftler und ein bekannter 

IBM-Ingenieur. 1962 zusammen mit David Thompson entwickelte Romankiw einen Lesekopf  
für dünne magnetische FIlme, der umfangreiche Informationen abspeichern könnte. Diese 
Erfindung revolutionierte die Computerindustrie: IBM brachte die ersten Festplatten auf  den 
Markt. Genau diese Festplatten kaufte später Steve Wozniak, um den ersten PC zu entwickeln, 
der mit der Weiterentwicklung durch Steve Jobs zum ersten Apple geworden ist. Eine interes-
sante Kette!  
    Insgesamt war Romankiw an über 65 Patenten und 150 Erfindungen beteiligt und 2012 
wurde er in die National Inventor Hall of  Fame aufgenommen. Der Wissenschaftler sagt dazu: 
„Wenn Sie Ihren Rechner hochfahren, beginnen sieben meiner Patente zu arbeiten, und wenn 
Sie eine Taste betätigen ― noch weitere sieben“. Lubomyr Romankiw lebt in Briercliff  Manor, 
New York, entwickelt die Sonnenbatterien weiter und besitzt aus Prinzip keinen Rechner. Er 
sagt, er hat dafür keine Zeit, von der ihm nicht so viel geblieben ist. 

Igor Sikorski
Igor Sikorski ist der Autor der weltweit ersten multimo-

torigen Flugzeugen und Helikopter. Der Wissenschaftler 
wurde in Kyjiw geboren und dort am Polytechnischen Insti-
tut studiert.

Mit 24 erschaffte er das viermotorige Flugzeug „Russis-
cher Recke“ mit den an den Flügeln in einer Reihe platzierten 
Antrieben. Bereits ein Jahr später hebte sein nächstes Werk 
― der Rekordmeister der Tragfähigkeit, „Ilja Muromez“. 
Dieses Flugzeug war als ein Passagierflugzeug angedacht, im 
I. Weltkrieg jedoch als Bomber eingesetzt wurde.

Die politische Situation hat den Wissenschaftler gezwun-
gen, nach Frankreich, und später in die USA auszuwandern. 
Dort hat er das Unternehmen „Sikorsky Aircraft Corpo-
ration“ gegründet. Noch vor dem 2. Weltkrieg erschaffte 
Sikorski eine Reihe der sehr erfolgreichen Flugzeuge. Alleine 
das Wasserflugzeug Sikorsky S-42 setzte 10 Weltrekorde. Die 
Maschinen aus dieser Serie wurden zu den ersten interkon-
tinentalen Passagierflugzeugen, die den Grundstein für die 
Regelfluge von der amerikanischen Westküste nach Philippin-
en und später nach Neuseeland gelegt hatten. 

Der 1952 konstruierte Helikopter S-55 hat zum ersten Mal 
weltweit einen transatlantischen Flug getätigt. Dieser Meilen-
stein zeichnet den 
Beginn der Entwick-
lung des Helikopter-
baus in Frankreich 
und Großbritannien. 
Die amerikanis-
chen Präsidenten 
fliegen heute noch 
vorwiegend mit den 
Helikoptern von Igor 
Sikorski

  

Auf der Welt gibt es viele berühmte Schauspieler, Künstler, 
Pianisten und viele andere talentierte Menschen mit 

ukrainischen Wurzeln. Die wenigsten davon sind aber als 
solche bekannt. Deshalb wollen wir hier einige von ihnen 

vorstellen und ihre Geschichten erzählen.

BERÜHMTE
UKRAINER

Sergii Koroljow
Sergii Koroljow, der Vater von der modernen 

Raumfahrt, wurde 1907 in Schytomyr geboren. 1925 
begann Koroljow ein Studium am Polytechnischen 
Institut Kyjiw. Aber die Regierung in Kreml war 
dagegen, dass die Raumfahrt-Ingenieure in Kyjiw 
studierten und deswegen mussten alle begabten Stu-
denten nach Moskau ziehen. Als die Kyjiwer Fakultät 
geschlossen wurde, wechselte Koroljow 1926 an die 
Moskauer Technische Hochschule (MWTU) und 
schloss dort sein Studium ab.

Bis zur seiner Verhaftung 1938 und der Verurtei-
lung für 10 Jahre in Gulag arbeitete Koroljow als 
Leiter der Abteilung der Marschflugkörper an dem 
Wissenschafts- und Forschungsinstitut. In dieser Zeit 
stellte der Wissenschaftler zum ersten Mal weltweit 
das Konzept eines Abfangjägers.

Nach der Freilassung arbeitete Koroljow als 
Hauptkonstrukteur der ballistischen Raketen. Sein 
größtes Vermächtnis ist die weltweit erste zweistufige 
Interkontinentalrakete R-7.
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Український Вільний 
Університет

Ukrain-
ische 
Freie 
Universi-
tät

Український Вільний Університет (УВУ) вважається найстарішим Уні-
верситетом поза межами України та є унікальною науковою спадщи-
ною Європи. Університет був заснований 17 січня 1921 році у Відні,  

ініціаторами виступили українські науковці, письменники, журналісти, які опи-
нилися в еміграції через те, що були позбавлені окупаційним Радянським ре-
жимом своїх кафедр та прав викладати у вищих навчальних закладах України.

Восени того ж року, Університет було перенесено по Праги, де він отримав 
фінансову підтримку від Чехо-Словацького уряду. На той час у Празі мешкала 
значна кількість українських професорів та високоосвіченої молоді. Універси-
тет розгорнув різноманітну науково-дослідницьку та видавничу діяльність, за 
що отримав визнання від провідних науковців з різних країн Європи.

Весною 1945 року, після вступу радянських військ до Праги, більшість про-
фесорів і студентів були змушені покинути Прагу та переселитися в Баварію. Бі-
бліотека й архіви віденського й празького періодів Університету були частково 
знищені, частково вивезені до Радянського Союзу. Незважаючи на всі втрати, 
восени 1945 року в Мюнхені  УВУ розпочав третій період існування.

За п’ять років існування в Мюнхені, внаслідок плідної науково-дослідної і пе-
дагогічної праці, УВУ отримав офіційне визнання Баварського уряду і право 
промоцій та габілітацій, тобто право надавати титули магістра, доктора і габілі-
тованого доктора. Це стало великим досягненням для Університету та підтвер-
дило його високий статус  не тільки в Німеччині, але і в Європі.

Починаючи із дня заснування Українського Вільного Університету, було 
створено два університетські відділи – Філософічний (нині Філософський) фа-
культет та Факультет Права і Суспільних Наук (Факультет Державних та Еконо-
мічних наук). У 2000 році було створено Факультет Україністики. 

Сьогодні Український Віль-
ний Університет є потужним 
центром української науки 
в західному світі. Студенти 
з України та діаспори мають 
можливість вивчати ті пред-
мети, які були заборонені в 
Радянські часи, або спотворе-
ні до невпізнанності. 

Бібліотека УВУ – це одна 
з найважливіших українських 
культурних цінностей в Єв-
ропі. Фонди бібліотеки налі-
чують понад 30 тисяч книжок 
і періодичних видань.

Студенти УВУ мають уні-
кальну можливість працювати із провідними 
науковцями з різних країн світу, що дає змогу 
сформувати комплексні знання,отримати між-
народний досвід, розширити горизонти мис-
лення, які не обмежені традиціями окремих на-
укових шкіл.

Анастасія Салата, студентка магістратури фа-
культету Україністики, поділилася з нами своїм 
досвідом навчання в УВУ: «УВУ – унікальний 
заклад для людей зі сформованим світоглядом. 

Тут сам собі обираєш набір 
предметів, які би хотів вивча-
ти. Можеш розтягувати задо-
волення навчання і брати по 
1-2 предмети на семестр, а 
можеш і 8. Кожного семестру 
нові професори різних інтер-
національних закладів, проте 
україномовні (або емігранти, 
або україністи без українсько-
го коріння). 

Кожен викладач – новий 
досвід у скарбничку. За пері-
од магістерської програми по-
трібно пройти певну кількість 
предметів , з якої майже 85% 

– основні, інші не з обраного фаху. Таким чином, 
можна паралельно розвиватися за декількома на-
прямками.

Дуже приємна атмосфера: спокою і затишку. 
Пані ректор радо з усіма спілкується та надає по-
ради. В будь-який момент можна до неї звернути-
ся. Ще університет знаходиться неподалік від од-
ного з найкрасивіших палаців Мюнхену, і а теплу 
пору року можна до пар або після сидіти вчитися 
на природі з видом на палац з фонтаном» 

Ukrainische Freie Universität (UFU) gilt als die älteste Universität 
außerhalb der Ukraine und ist ein einzigartiges wissenschaftliches 
Erbe Europas. Die Universität wurde am 17. Januar 1921 in Wien 
gegründet, initiiert von ukrainischen Wissenschaftlern, Schriftstellern 
und Journalisten, die emigrierten, weil sie ihre Abteilungen und 
Rechte an den höheren Bildungseinrichtungen der Ukraine durch das 
sowjetische Besatzungsregime verloren hatten.

Im Herbst desselben Jahres wurde die Universität nach Prag 
verlegt, wo sie von der tschechoslowakischenn Regierung finanziell 
unterstützt wurde. Zu dieser Zeit lebte eine große Anzahl von 
ukrainischen Professoren und hochgebildeten jungen Menschen 
in Prag. Die Universität hat eine Vielzahl von Forschungs- und 
Verlagstätigkeiten gestartet, die von führenden Wissenschaftlern aus 
verschiedenen europäischen Ländern anerkannt wurden. 

Im Frühjahr 1945, nachdem die sowjetischen Truppen in Prag 
angekommen waren, mussten die meisten Professoren und Studenten 

Дарія 
Полудьонна / 

Daria 
Poludyonna
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Die Verabredung 
über die Veran- 
staltung des 
Sprachenjahres 

2017/18 wurde im Jahre 2016 
von den Außenministern 
beider Länder getroffen. 
 
Als Veranstalter des Sprachenjahres 
sind die ukrainische Botschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland 
mit der Unterstützung des Minis-
teriums für Auswärtige Angelegen-
heiten der Ukraine und folgende 
Partner aufgetreten:
► Kulturgenossenschaft e.V. 
►  Institut für Slawistik,  
 Universität Greifswald
►  Deutsch-Ukrainische  
 Akademische Gesellschaft /  
 The UKRAINE Network
 Deutsche Assoziation der  
 Ukrainisten
►  Der Kongress von Kultur- 
 aktivisten der Ukraine
►  Goethe-Institut in Berlin
 
Hauptziel des Ukrainisch- 
Deutschen Sprachenjahres war die 
Aktivierung des gesellschaftlichen 
Dialoges zwischen den beiden 
Ländern als Grundlage für die 
erfolgreiche interkulturelle sowie 
politische Zusammenwirkung. 

Das Programm schließt  
weitere Schwerpunkte ein:
► Popularisierung der ukraini- 
 schen Sprache in Deutschland  
 als integrierender Bestandteil  
 europäisches Sprachenraums;
► weitere Entwicklung des  
 ukrainisch-deutschen  
 Bildungs- und literarischen  
 Dialoges;

► Vermittlung des Wissens  
 über die traditionelle und  
 moderne Kunst der Ukraine;
► Schaffung der neuen Per- 
 spektiven für Jugendaus- 
 tausch.

Im Programm standen verschie-
dene Veranstaltungen:  
theatralische Vorstellungen,  
literarische Lesungen, Diskus-
sionen sowie Filmvorführungen. 
Die Aktionen waren für die 
Öffentlichkeit zugänglich und 
richteten sich an direkte Ver- 
bindung mit dieser 
Im Rahmen des Sprachgenjahrs entschied 
die Botschaft der Ukraine in Deutschland 
zu überprüfen, inwiefern das ukrainische 
Sprichwort „Die Zunge bringt dich bis nach 
Kyjiw“ stimmt und schlug den Deutschen vor, 
sich die Ukraine und die ukrainische Kultur 
näher bringen zu lassen. Genaugenommen 
durch das Erlernen der ukrainischen Sprache 
mithilfe von Sprichwörtern. Denn diese 
sind nicht einfach nur Wortkombinationen, 
sondern beinhalten auch Lebenserfahrung 
und Weisheiten des Volkes sowie auch dessen 
Humor und Lebensmut.  
Quelle: https://germany.mfa.gov.ua/de/
press-center/news/65700-jak-prikazki-znajom-
lyaty-nimciv-z-ukrajinsykoju-movoju

Lerne 
Berlin auf  
Ukrainisch 
kennen! Dies ist 
nun möglich durch die 
Einführung des ukrainischen Audioguides bei 30 
«Berlin City Circle» Ausflugbussen.
Der Botschafter der Ukraine in Deutschland An-
drij Melnyk kennzeichnete den Start durch das 
feierliche Ankleben des ukrainischen Fähnchens 
auf  einem der «Berlin City Circle» Busse: 

Prag verlassen und nach Bayern ziehen. Die 
Bibliothek und die Archive der Wiener und der 
Prager Zeit der Universität wurden teilweise 
zerstört, teilweise in die Sowjetunion exportiert. 
Trotz aller Verluste begann im Herbst 1945 in 
München die UFU ihre dritte Existenzperiode.

In den fünf  Jahren ihres Bestehens in München 
erhielt die UFU aufgrund der fruchtbaren 
Forschungs- und Lehrtätigkeit die offizielle 
Anerkennung der Bayerischen Regierung und 
das Recht auf  Beförderung und Habilitation, 
also das Recht, den Master- und Doktortitel zu 
verleihen sowie 
die Habilitation 
d u r c h z u -
führen. Dies 
war ein großer 
Erfolg für die 
U n i v e r s i t ä t 
und bestätigte 
ihren hohen 
S t e l l e n w e r t 
nicht nur in 
Deutschland, 
sondern auch 
in Europa. 

Mit der 
G r ü n d u n g 
der Ukrainischen Freien Universität wurden 
zwei Fakultäten etabliert – die Philosophische 
Fakultät und die Fakultät für Rechts- und 
Sozialwissenschaften (heute die Fakultät für 
Staats- und Wirtschaftswissenschaften). Im Jahr 
2000 wurde die Fakultät für ukrainische Studien 
gegründet.

Heutzutage ist die Ukrainische Freie 
Universität ein starkes Zentrum der 
ukrainischen Wissenschaft in der 
westlichen Welt. Studenten aus der Ukraine 
und der Diaspora haben die Möglichkeit, 
Fächer zu studieren, die zu sowjetischen Zeiten 
verboten oder bis zur Unkenntlichkeit verzerrt 
waren.

Die UFU-Bibliothek ist einer der wichtigsten 
ukrainischen Kulturwerte in Europa. Die Bibliothek 
verfügt über mehr als 30.000 Bücher und Zeitschriften.

Studierende der UFU haben eine einzigartige 
Möglichkeit, mit führenden Wissenschaftlern aus der 
ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um integriertes 
Wissen zu entwickeln, internationale Erfahrungen zu 
sammeln und Denkhorizonte zu erweitern, die nicht 
nur auf  die Traditionen einzelner akademischer Schulen 
beschränkt sind. Anastasia Salata, eine Studentin des 
Master-Studiengangs an der Ukrainischen Fakultät, 
teilte uns ihre Lernerfahrungen in der UFU mit:

„UFU – eine einzigartige Institution für Menschen 
mit einer eigenen Weltanschauung. Hier wählen Sie 

selbst eine Menge 
von Themen und 
Modulen aus, 
die Sie studieren 
möchten. Jedes 
Semester kommen 
neue Professoren 
aus verschiedenen 
internat iona len 
Institutionen, aber 
sie alle sprechen 
Ukrainisch. Jeder 
Lehrer bringt 
neue Erfahrungen 
mit. Während des 
Masterstudiums 

muss man eine bestimmte Anzahl von Modulen 
bestehen, von denen fast 85% Pflichtmodule sind und 
die anderen nicht zu der gewählten Spezialisierung 
gehören. So ist es möglich, sich in mehrere Richtungen 
parallel zu entwickeln.

Hier herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre: 
Ruhe und Komfort. Frau Rektor freut sich mit allen zu 
sprechen und gibt Ratschläge. Sie können sie jederzeit 
kontaktieren.

Die Universität befindet sich in der Nähe von dem 
schönsten Palast in München, und in den wärmeren 
Jahreszeiten ist es möglich in der Natur mit einem 
schönen Blick auf  das Schloss mit einem Brunnen zu 
lernen”  

Діаспора #всебудегельблауDiaspora / Діаспора
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Мова, як відомо, є не лише способом комунікації, 
а й міжкультурним мостом. З розвитком цієї ідеї, 
зважаючи на 25-ту річницю дипломатичних 
відносин, міністерствами закордонних справ 

України та Німеччини було прийнято рішення щодо започат- 
кування українсько-німецького мовного року з метою посилен-
ня взаємного розуміння, дружби, а також співробітництва в  
сфері освіти та культури. Урочисте відкриття Року мови відбу-
лося 6 вересня 2017 року в Червоній ратуші м. Берлін у рамках 
державного прийняття з нагоди Дня незалежності України.

З осені 2017 до літа 2018 року всіх зацікавлених Україною 
в Німеччині очікували численні мовні та культурні заходи, 
а також семінари, театральні вистави та читання, подіумні 
дискусії і програми обміну. Так, наприклад, в жовтні 2017 року 
в інституті славістики Гумбольдтського університету у співпраці 
зі Львівським національним університетом імені Івана Франка 
було проведено сертифікаційний іспит з української мови як 
іноземної (рівень B1). У зв’язку з підготовкою до складання 
цього іспиту був організований інтенсивний курс з української 
мови, а також практичний семінар і круглий стіл для викладачів 

Неймовірний Сергій Жадан - традиційно 
бажаний гість у Берліні. У рамках туру на  
підтримку свого нового роману «Інтернат» 
Сергій радо зустрівся у Посольстві з україн-
цями Німеччини і просто шанувальниками 
якісної літератури з України, кількість яких 
у Європі щороку зростає. Яскравий захід став 
органічним доповненням до Року української 
мови у Німеччині. 

Цього року Посольство України в Німеччині 
вирішило перевірити, наскільки правдивою є популярна 

приказка «Язик до Києва доведе», та запропонувало 
німцям стати ближче до України та української 
культури через приказки. А точніше – через вивчення 

української мови за допомогою приказок. Адже вони – 

це не лише набір слів. У приказках — досвід і мудрість 

народу, а ще — його гумор і кмітливість.

„ВИВЧАЙ 
УКРАЇНСЬКУ! 
ВІДЧУВАЙ
УКРАЇНУ!“

української мови, які працюють в університетах 
Німеччини, на тему: «Українська мова як іноземна: 
навчання та викладання».

У період з 11 по 15 жовтня в рамках представ- 
лення України на Франкфуртському міжнародно-
му книжковому ярмарку на відкритих майданчиках 
ярмарку було проведено численні заходи за 
участю українських авторів – Оксани Забужко, 
Андрія Куркова, Катерини Бабкіної, Катерини 
Калитко, Остапа Сливинського та Наталі 
Сняданко. 

Окрім цього протягом 2017/2018 років було 
організовано безліч додаткових літературних 
зустрічей на всій території Німеччини з провідни-
ми українськими письменниками Сергієм Жада-
ном, Богданом Коломійчуком, Катериною Бабкі-
ною, Андрієм Курковим та Юрієм Андруховичем.

На замовлення Посольства України у ФРН були 
опубліковані наступні інформаційно-довідкові та 
інформаційно-іміджеві книги:

►  Мистецтво Майдану (українською та  
 німецькою мовами);
►  Книга-мандрівка. Україна (німецькою  
 мовою);
►  50 винаходів, які Україна подарувала світові  
 (українською та німецькою мовами);
►  25 років присутності. Сучасні українські  
 художники 1991-2016.

Поряд з цим у Гамбурзі 18 листопада 2017-го 
року у приміщенні Генерального консульства було 
проведено концерт української оперної співачки 
Софії Паламар та піаністки Олесі Савицької. 
А за підтримки Посольства України у ФРН 
на міжнародному фестивалі документального 
кіно у м. Лейпціг була презентована українська 
документалістика.

В Києві в свою чергу німецькі дипломати також 
підготували насичену програму для української 
аудиторії поціновувачів німецької мови

6 листопада відбулося офіційне відкриття Послом України у ФРН  

А. Мельником українського аудіомовного гіду на 30 екскурсійних автобусах 

компанії «Berlin City Circle» у м. Берлін. Відтепер тексти про німецьку 

столицю лунатимуть голосами зірок українського радіо. Проект реалізовано 

у рамках Року української мови у Німеччині, одній з перших країн ЄС, в 

столицях яких відтепер можна почути аудіоекскурсію українською. Посол 

України у Німеччині Андрій Мельник в самому серці Берліна в присутності 

ЗМІ, активістів громади і просто друзів України урочисто наклеїв 

український прапорець на один з автобусів «Berlin City Circle» і у такий спосіб 

офіційно дав старт україномовному туру, який став можливим завдяки 

домовленостям Посольства з берлінськими туристичними підприємствами 

та за сприяння української волонтерської організації «Guide UA».

Інформація надана посольством України в Німеччині, germany.mfa.gov.ua
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Андрій Римлян-
ський /Andrii 

Rymlianskyi

Багато з тих, 
хто щоденно 
проїжджають зу-
пинку з написом 
„Bukowina Institut“ 
по дорозі до Аугс-
бурзького універ-
ситету, напевне, й 
не здогадуються 
чим ця установа 
займається, і де 
Буковина знахо-
диться.

ІНСТИТУТ 
БУКОВИНОЗНАВСТВА
У АУГСБУРЗІ

Історичний край Буковина 
вважається одним з небагатьох 
місць Європи, де мирно спів-
існували різноманітні етноси 
(німці, євреї, поляки, румуни, 
українці) та представники різ-
них релігійних конфесій. Але 
на долю цього регіону випала 
також сповнена перемін доля: 
з 1774-го по 1817-ий роки він 
належав до Австрії, у міжвоєн-
ний період – до Королівства 
Румунії, в 1947-му році північна 

частина Буковини з центром 
у Чернівцях була включена до 
Української РСР, а південна її 
частина зі столицею в Сучаві 
залишилася в складі Румунії.

Попри геополітичну напру-
гу та далеку відстань, зв’язки 
між Швабією та «Buchenland» 
(німецька назва Буковини)
залишалися. В 1988-му році 
тодішній президент окружного 
зібрання депутатів доктор Ґеорґ 
Зімнахер зініціював створення 
інституту в якості «відділу для 
дослідження історії і культури 
Буковини». Після падіння «за-
лізної завіси» інститут почав ак-
тивно налаштовувати контакти 
з науковцями на Буковині. Ре-
зультатом цієї співпраці стало 
виникнення двох інститутів за 
типом Аугсбурзького в Чернів-
цях та Радівцях (Румунія). 

Поступово сфера завдань і тематика роботи інституту були 
розширені в контексті інших регіонів Східної, Центрально- та 
Південно-Східної Європи. Зрештою, в 2003-му році державне 
міністерство науки, досліджень і мистецтва федеративної землі 
Баварія присвоїло інституту правовий статус незалежної установи 
при Аугсбурзькому університеті. На сьогоднішній день інститут 
має спеціалізовану бібліотеку, сконцентровану насамперед на 
темах, які охоплюють Буковину і Центрально-Східну Європу. В 
кооперації з Аугсбурзьким університетом (FORUMOST, центром 
вивчення мов) і Бюром Європи округу Швабії тут пропонуються 
мовні курси (також з української мови), можливість проходження 
практики, проводяться різноманітні конференції, доповіді, ви-
ставки (фото-вернісаж про Буковину та Галичину, буковинський 
національний одяг, писанки), літературні читання та навчальні 
екскурсії.

За останні три десятиріччя Аугсбурзький інститут буковиноз-
навства по праву утвердився як виняткова дослідна інституція для 
вивчення та документування історії, культури та краєзнавства не 
лише самої Буковини, а й Центрально-Східної Європи, став цен-
тром досліджень національних та інтеграційних питань, а також 
майданчиком для постійно розвиваючогося культурно-наукового 
діалогу між Німеччиною та Україною
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BUKOWINA INSTITUT
IN AUGSBURG

Nicht jeder, der täglich auf  dem Weg zur 
Universität Augsburg an der Haltestelle „Bukowina 
Institut“ vorbeifährt, weiß genau, womit sich diese 
Einrichtung befasst oder, wo sich das Gebiet 
„Bukowina“ befindet.

Die historische Landschaft Bukowina gilt als eine 
der wenigen Ortschaften Europas, in der zahlreiche 
Ethnien (Deutsche, Juden, Polen, Rumänen, 
Ukrainer) und diverse Religionsgemeinschaften 
friedlich koexistierten. Diese Region erlebte eine 
wechselvolle Geschichte: Sie gehörte von 1774 
bis 1817 zu Österreich, in der Zwischenkriegszeit 
zum Rumänischen Königreich, 1947 wurde ihr 
nördlicher Teil mit der Hauptstadt Czernowitz Teil 
der Ukrainischen SSR und ihr südlicher Teil mit 
der Hauptstadt Suceava verblieb bei Rumänien.

Trotz geopolitischer Spannungen und langer 
Entfernung bestanden die Bindungen zwischen 
Schwaben und Buchenland (wie die Bukowina 
von den Deutschen genannt wurde). Seit dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ nahm das Institut 
Kontakte zu Wissenschaftlern in der Bukowina 
auf. Aus dieser Kooperation heraus entstanden 
zwei Institute nach Augsburger Vorbild in 
Tscherniwzi und Radautz (Rumänien). Allmählich 
haben sich die Aufgaben und Themen des Instituts 
im Zusammenhang mit weiteren ost-, ostmittel- 

und südosteuropäischen Regionen ausgeweitet. 
2003 wurde dem Institut die Rechtsstellung eines 
unabhängigen Instituts bei der Universität Augsburg 
vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst verliehen.

Heutzutage verfügt das Institut über eine auf  
Ostmitteleuropa, insbesondere Bukowina-Themen 
spezialisierte Fachbibliothek. In Zusammenarbeit 
mit der Universität Augsburg (FORUMOST, 
Sprachenzentrum) und dem Europabüro des Bezirks 
Schwaben werden hier Sprachkurse (auch in Ukrainisch) 
und Praktikumsmöglichkeiten für Interessenten an 
Osteuropa-Themen angeboten. Es werden zahlreiche 
Tagungen, Vorträge, Ausstellungen (Fotovernissage 
über die Bukowina und Galizien, bukowinische 
Tracht sowie Pysanka-Vitrine), Literaturabende und 
Studienreisen organisiert.

In den letzten drei Jahrzehnten wurde das 
Augsburger Bukowina-Institut zu einer ausgewiesenen 
Forschungsstelle zur Erforschung und Dokumentation 
von Geschichte, Kultur und Landeskunde nicht 
nur der Bukowina, sondern auch Ostmitteleuropas, 
zu einem Zentrum der Integrations- und 
Nationalitätenforschung, zu einer Stätte kulturellen 
und wissenschaftlichen Dialogs zwischen Deutschland 
und der Ukraine, der sich stetig weiterentfaltet
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Олена Богати-
ренко / Olena 
Bogatyrenko

Подивіться на цих красенів і пишайтесь ― це наше, 
українське! Їх із завмиранням подиху зустрічають по 
всьому світу. Вони роблять важку та дуже важливу 
роботу і можуть доставляти такі вантажі, які інші 
літаки не в змозі підняти на борт. Кожний їх приліт 
в будь-яку країну світу викликає шалений ажіотаж. 
Щоб подивитись, наприклад, приліт „Мрії‟ в Австра-
лії, люди з’їхались з усієї країни. Гарна ліврея кольорів 
українського прапору та унікальні технічні характе-
ристики! Отже, зустрічайте:

Найбільший літак у світі. 
Вантажопід’ємність – до 250 тонн ванта-
жу (разом з літаком і паливом – до 640 
тонн). А головне, він може перевозити 
нестандартні вантажі: енергогенератори 
або одночасно чотири гелікоптера або 
два вагони потягу метро. Існує в єдиному 
екземплярі. Другий літак, на жаль, за-
раз не планується для будівництва (хоча 
на заводі „Антонов‟ є готовий фюзеляж), 
перш за все тому, що в цьому немає ко-
мерційної вигоди.

Другий найбільший вантажний літак у 
світі після „Мрії‟.  150 тонн. Власне, саме 
він був прототипом при розробці „Мрії‟. 
Його унікальність не тільки в можливос-
ті перевозити найважкіші грузи, які не 
беруть інші літаки, а й в тому, що він має 
особливу систему присідання опор шасі, 
що дозволяє значно легше завантажува-
ти нестандартні грузи без необхідності 
збудови додаткових естакад. На таке не 
здатний жоден інший літак у світі.АH-225

Мрія / «Mrija»

АH-124-100
Руслан / «Ruslan»

ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ Stolz der ukrainischen Luftfahrt

Schauen Sie sich diese Schönheiten an und seien Sie stolz darauf, 
dass sie aus der Ukraine stammen! Diese Flugzeuge werden auf der 
ganzen Welt mit angehaltenem Atem empfangen. Sie machen eine 
schwere und sehr wichtige Arbeit und können Frachten liefern, wozu 
andere Flugzeuge nicht in der Lage sind, sie an Bord zu transportie-
ren. Jede Ankunft in allen Ländern der Welt verursacht Aufsehen. 
Um, zum Beispiel, die Ankunft «Mrija» in Australien zu sehen, kamen 
die Menschen aus dem ganzen Land dorthin.

Sie tragen gute Farbenpalette der ukrainischen Flagge und haben 
einzigartige technische Daten! Aber betrachten wir sie nun etwas 
detaillierter:

Das größte Frachtflugzeug der Welt. Die Lade-
fähigkeit an Fracht beträgt bis zu 250 Tonnen 
(zusammen mit dem Flugzeug und dem Brenn-
stoff bis zu 640 Tonnen). Und das Bedeutends-
te: Es kann nicht genormte Frachten trans-
portieren! Stromgeneratoren, oder gleichzeitig 
vier Hubschrauber, oder zwei Wagen eines 
U-Bahn-Zuges. Es existiert nur ein einziges 
Exemplar. Ein zweites Flugzeug ist leider nicht 
für den Bau vorgesehen (obwohl der Rumpf im 
Werk „Antonov“ bereits fertiggestellt ist). Das 
liegt vor allem daran, dass es dadurch keinen 
kommerziellen Vorteil gibt. 

Nach „Mrija“ das zweitgrößte Frachtflugzeug 
der Welt mit einem Gewicht von 150 Tonnen. 
Eigentlich war er der Prototyp für die Ausarbei-
tung von „Mrija“. Seine Einzigartigkeit liegt nicht 
nur in der Fähigkeit, die schwersten Lasten 
zu transportieren, die andere Flugzeuge nicht 
übernehmen können, sondern auch darin, dass 
das Einladen nicht genormter Fracht durch ein 
spezielles System die Fahrgestellstützen einzu-
fahren, erleichtert wird, ohne zusätzlich Vor-
richtungen bauen zu müssen. Das kann sonst 
kein Flugzeug auf der Welt.
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Військово-транспортний літак. Його унікальність 
в тому, що для зльоту йому потрібно всього 500 
метрів, а для посадки – 700 метрів, тобто він 
може сідати на дуже короткі полоси. Економіч-
ний, при цьому його вантажопід’ємність сягає 47 
тон, як у ІЛ-76. А ще він може летіти з дуже  
малою швидкістю (до 100 км/год), що важливо 
для десантування військових.

Транспортний літак, призначений для 
потреб військової авіації та цивільних 
перевезень. Має турбореактивні двигуни, 
чудово показує себе у польотах на серед-
ні відстані. Також може сідати та злітати з 
грунтового покриття. Його виробництвом 
цікавиться багато країн і саме на нього 
покладають надію на відродження україн-
ського авіабудування. 

АH-77АH-178

Die Einmaligkeit dieses Militärtransportflugzeugs liegt 
darin, dass es für den Start nur 500 Meter benötigt und 
für die Landung 700 Meter. Das heißt, es kann auf sehr 
kurzen Landebahnen landen. Es ist ökonomisch, dabei 
liegt seine Ladefähigkeit bei 47 Tonnen, wie bei der Il-76. 
Außerdem kann es mit sehr geringer Geschwindigkeit 
(bis zu 100 km/h) fliegen, was für Landungen beim Mili-
tär wichtig ist. 

Dieses Transportflugzeug ist für den militä-
rischen Luftverkehr oder den zivilen Verkehr 
bestimmt. Es hat Turbodüsenmotoren und kann 
auch auf dem Boden landen und aufsteigen. Für 
seine Produktion interessieren sich viele Länder 
und sie setzen ihre Hoffnungen auf die Wieder-
geburt der ukrainischen Flugzeugindustrie.

Перший широкофюзеляжний літак, і, до 
того як з’явився АН-124 „Руслан‟,  най-
більший у військово-транспортній авіації. 
Його особливість — він може сідати на 
непідготовлений для приймання літаків 
грунт. На сьогоднішній день в Україні 
літає один екземпляр „Антея‟, якій був 
відновлений у 2016 році. 

АH-22
Антей / «Antei»

Es war das erste und größte Großraumflugzeug 
in der Militärtransportluftfahrt, bis An-124 
„Ruslan“ erschienen ist. Seine Stärke liegt darin, 
dass er auf für Flugzeuge nicht vorbereitetem 
Boden landen kann. Heutzutage fliegt in der 
Ukraine ein „Antei“-Exemplar, das 2016 wieder-
hergestellt wurde. 
Die neuen Antonov-Flugzeuge sind unsere Hoff-
nung für die Wiedergeburt des Flugzeugbaus in 
der Ukraine.
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«ПРОФЕСІЙНИЙ УРЯД" 
УКРАЇНИ»
„Україна матиме 
найкращу державну 
службу у світі‟ — 
така мета об’єднала 
близько трьох тисяч 
молодих українців, 
випускників 
найкращих 
університетів світу. 
Один з них — Артем 
Шаіпов, магістр 
права Кембриджа 
і новообраний 
голова асоціації 
„Професійний 
уряд‟, який восени 
2013 повернувся 
на батьківщину, 
аби змінювати 
українське 
суспільство.

Артеме, чому випускник 
Кембриджа повернувся до 
України? Чи була спокуса 
лишитись у Великобританії?

Спокуса, звісно, була. Але під 
час навчання в Англії уявив, 
нібито мені виповнилось сто 
років і настав час підбивати 
підсумки життя. Тоді зрозумів: 
усе, чим пишаюсь, що мені 
приносило втіху, пов’язане із 
суспільною працею. Тому після 
закінчення навчання, повернувся 
додому, щоб разом з іншими 
однодумцями прискорювати 
еволюцію нашого суспільства.

Чому об’єднання відбулось 
лиш у 2014 році, а не раніше? 

Ще до 2014 в Україні існували 
спільноти випускників західних 
університетів, але вони не 
впливали на державну політику. 
Окупація Криму приголомшила 
небезпекою, у якій опинилась 
наша країна: держава стрімко 
втрачала керованість, чимало 
урядовців тікали з посад. Ми 
відчули відповідальність за нашу 
країну і прагнули допомогти. 
Майдан показав нам, що смачно 
їсти і пити — не головне у 
житті, що можна досягти успіху, 
об’єднавшись навколо доброї 
мети.

Що ви почали робити?

Було очевидно, що керувати 
мають люди нової якості: 
порядні, освічені, готові 
втілювати зміни. Ми 
запропонували Урядові 
людський капітал, наші знання 
і досвід. Чимало з нас не 

лише вчились на заході, але 
й працювали у міжнародних 
компаніях. 

Що вдалось зробити 
“Професійному урядові” за ці 
чотири роки? 

Три роки ми фактично були 
HR-агенцією Уряду, він надсилав 
нам відомості про вакансії. За цей 
час туди потрапило близько ста 
членів організації, хоч кількість 
резюме була у десять разів вище. 
Іноді складалось враження, 
що оголошення про конкурси 
та порядок їх проведення 
були складені так, аби відбити 
бажання „зайвим людям“ брати 
у них участь. Врешті, уряд 
прислухався до громадськості і 
був створений портал вакансій 
державної служби career.gov.
ua, на якому у два кліки можна 
дізнатись про всі конкурси і 
необхідні кроки. Також ми були 
одними з тих, хто дав поштовх 
реформі держслужби.

Але ж 100 осіб на весь 
державний апарат — це 
крапля. Уряд не зацікавлений 
у мотивованих та освічених 
кадрах?

Ситуація декілька разів 
змінювалась. За нашими 
спостереженнями, якщо до 
парламентських виборів 2014 у 
кадровій політиці враховувались 
професійні якості, то після 2014 
стала відігравати роль ще й 
політична лояльність. На жаль, 
реформа державної служби 
отримала новий поштовх лише 
у 2017, коли чимало нових 
урядовців вже залишили Уряд за 
неприємних обставин. Більшість 
наших членів подавали свої 
кандидатури саме до кінця 2015 
року і мали негативний досвід. 
Тому заохотити решту сьогодні 
значно важче, хоч Уряд  став 
більш відкритим до співпраці. 
Також не слід забувати, що 
кожен з нас має основне місце 
роботи, а громадській діяльності 
віддає особистий час.

Було очевидно, що керувати мають люди нової 
якості: порядні, освічені, готові втілювати 
зміни. Ми запропонували Урядові людський 
капітал, наші знання і досвід. 
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PROFESSIONAL GOVERNEMENT INITIATIVE 

Чи є у “Професійного уряду” 
політичні амбіції? 

Ми аполітична, незалежна 
організація. Це є запорукою 
успішної співпраці та довіри будь-
якого Уряду. Ми працюємо не 
на чергові вибори, а на інтереси 
народу, на десятки років та 
поколінь вперед.

Які ваші плани на майбутнє?

Якщо раніше ми хотіли лише 
привести до Уряду нових людей, 
то тепер прагнемо змінити саму 
культуру держслужби. Наша 
місія — стати платформою для 
створення в Україні найкращого 
уряду в світі. Для цього ми 
вже запропонували Кабінету 
Міністрів впровадити інструменти 

зворотнього зв’язку, які існують у розвинутих демократіях. Аби 
виявити недоліки у роботі, зробити його ефективнішим, ми 
досліджуємо досвід роботи усіх поколінь урядовців, враховуємо 
міжнародні стандарти. 

Гадаю, чимало наших читачів-українців, які мешкають сьогодні 
у Німеччині і мають західну освіту, хотіли б співпрацювати з 
вами. Чи є для цього можливості?

Ми завжди раді ініціативним однодумцям. Нещодавно ми 
започаткували дипломатичний напрямок і позиції послів асоціації. 
Ними можуть стати українці, які мешкають за кордоном, поділяють 
наші цінності і прагнуть допомогти. Аби долучитись, потрібно 
зареєструватись на нашій сторінці у Facebook – facebook.com/
PGA.Ukraine 

Artem Shaipov hat Rechtswissenschaft in Cambridge 
studiert. Nach dem Abschluss im 2013 entschließt er 
sich in die Heimat zurückzukehren und in USAID für 
die ukrainische Gesellschaft zu arbeiten. Die Annex-
ion der Krim im März 2014 provozierte eine ungeheuer- 
liche Krise der staatlichen Regierung. Artem und andere 
ukrainische Absolventen der westlichen Universitäten 
haben eine Assoziation „Professional Governement 
Initiative“ (PGI) gegründet. Das Ziel war, den Zusam-
menbruch des Staatsapparats zu vermeiden, die Verein-
smitglieder in die Regierung zu bringen und die besten 
westlichen Verwaltungsmethoden im Staatsdienst zu 
übernehmen. 

Seit 2014 wurden mehr als etwa 100 PGI Mitglieder bei 
der Regierung angestellt. Außerdem spielte die Assozi-
ation eine große Rolle bei der Entwicklung des Staats-
dienstgesetzes, der Entstehung eines staatlichen Karri-
ereportals, in welchem man sich einfach um eine Stelle 
bei den Behörden bewerben kann.

Während die PGI am Anfang erst nur neue Arbeit-
skräfte in die Regierung bringen wollte, strebt sie nun 
nach dem Kulturwandel im Staatsdienst. Heute arbe-
itet die Initiative zusammen mit ihren internationalen 
und lokalen Partner bei der Einführung der modernen 
westlichen Kommunikationsinstrumenten zwischen 
den Beamten, was die Leistung und Effektivität der 
Regierung erhöhen soll. Sie verfolgt keine politische 
Absichten, da sie nicht für den nächsten Wahlkampf  
einzelner Politiker, sondern fürs Volk und zukünftige 
Generationen arbeitet
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І на останок ще один 
відгук читача: «На тих 
сторiнках  можна жити.... 
Магія украінської мови . 
КРАПКА! ....... додаткові 
коментарі зайві .......»дива трапляються

Відгомонів звичайний літній день. Розійшлась череда по под-
вір’ях, зацвіркало вечірнє молоко у металеві цеберки. Селяни 
порались у господі. Погодувати, позакривати птицю та скотину. 
На городі дещо посапати треба, дещо полити. Огірки, помідори 
стиглі зібрати… та багато ще чого. 

У передвечірньому літньому мареві Некремінне перегукува-
лось між дворами останніми сільськими новинами, муканням 
корів, котрих забарились подоїти, гавканням хазяйських собак, 
що старанно заробляли собі на вечерю. Денну спеку потроху 
заступала нічна прохолода. Обрій навколо села помалу втрачав 
чіткі обриси, затягувався вечірнім серпанком. Навколишні поля 
вкривалися легким, напівпрозорим простирадлом тиші та спокою. 
Наставав найприємніший час доби – вечір буденного дня.

Впоравшись зі справами, мешканці Некремінного сідали 
вечеряти на чистих затишних подвір’ях. Хто біля хати, хто у 
садочку під розлогим гіллям. Господині виставляли на дерев’яні 
столи глечики паруючої картоплі, свіжу городину, кільця 
домашньої ковбаски, майстерно нарізані тоненькі, напівпрозорі 
смужки сала. Молоко чи узвар у глиняних кухлях.

І починалась неперевершена, неповторна українська вечеря… 
Світ навколо наче завмирав, наче сам час зупинявся, не 
наважуючись порушити родинну вікову традицію….

Казки Баби 
Гавришихи

З перших сторінок чарівних казок читач поринає в автентичний 
світ українського села, міцних родинних зв'язків, вікових традицій 
наснаги та добробуту. Занурюється в таємниці українського 
фольклору, балансуючи на межі між звичайним повсякденням та 
потойбічним світом містичних істот.

Що ж воно таке, загадкові «Казки баби Гавришихи».

Це збірка казок у 
стилі української 
містики, жахів, 
«Folk Fantasy». 
В основу казок 

покладено народний фольклор, 
історії про відьом, чаклунів та 
інших потойбічних сил. 

Знайомі з дитинства і несподі-
вано нові містичні персонажі. 
Маловідомі українські обряди та 
ритуали, які герої казок викорис- 
товують в одвічному протистоян- 
ні добра зі злом. Та чи переможе 
добро, чи світом опанує морок…

У дитинстві автор, Олег 
Гавріш, часто гостював у бабусі  
в селі на стику областей централь- 
ної та східної України. Вбирав 
традиції, обряди, вірування, 
прикмети. Вечорами слухав ба- 
бусині розповіді, казки. І нареш- 
ті настав час. Твори автора, наси-
чені неймовірної енергетикою 
побачили світ.

 «Казки баби Гавришихи» 
не прості казки. Це казки 
у незвичайному жанрі із 
особливою енергетикою, 
що пробуджують у читача 
автентичні спогади дитинства, 
спогади обумовлені генетичною 
пам’яттю пращурів. В казки 
майстерно вплетена частка 
таємного, споконвічного знання 
стародавніх Українців. Знання 
неймовірно могутнього та 
одночасно досить небезпечного. 
Саме тому читачу ледь 
відкривається завіса таємниці, 
прихованої під важкою ковдрою 
прийдешнього часу. Та навіть 
цієї крихти, викладеної у вигляді 
вірувань, традицій, обрядів 
українського етносу достатньо, 
щоб траплялись дива.

   І вони трапляються…. 

Перші читачі залишають щирі відгуки на теренах 
інтернету:
«Повірте мені на слово, таких Казок ви ще ніколи не 
читали! Вони "об'ємі", їх можна майже торкнутися, 
посмакувати, відчути кожною клітиночкою і кінчиками 
пальців. Вони пробуджують голоси предків, бо написані 
чарівною українською мовою. Вони, як лагідний дощик у 
нестерпну спеку, змивають всі нічні жахи, душевний осад 
від повсякденних турбот та напруг. Вони такі… чарівно-
магічні»;

«Випадково "надибала" цю ....чарівницю... те, що вона 
робить зі словом, як передає українські характери, побут 
та енергетику - неперевершено! Я її Фанат відтепер))»;

«Ой, Пане Казкар, Ви так смачно пишете! Чесно, 
такого я ще ніколи не читала. Так, що і тепло сонечка 
відчуваєш і любов чоловіка до жінки, і аромат запашних 
трав, і шкварчання ковбасок на пательнях, і тепло 
українських хат! Ваші казки такі реальні, що до них 
навіть "доторкнутися" можна. Чи Ви і сам трохи 
чарівник? Пориваю із Вашими казками у дитинство, 
у село до бабусі на півдні Украіни і іі казки вечорами під 
мерехтіння вогника у грубі».

Наразі готується до виходу 
друковане видання першої  
збірки «Казки баби Гавришихи». 
Цим чарівним процесом 
опікується неймовірне 
видавництво «Час майстрів».
А доки, зануритись у чарівний 
світ української містки є 
можливість на відповідному 
сайті: gavrishiha.com

Вікова категорія цих казок 
може бути дуже широкою, від 
малечі до найповажнішого 
віку. Що стосується діточок, 
із задоволенням надаємо 
відповідну рецензію психолога: 

«Дітям пубертатного 
віку, як відомо, корисно 
боятися. Вчитися 
«боятися» через 
літературу, а тим 
більше, містичні казки, 
дуже екологічно. Казки 
мають різноманітний 
вигляд «жахливих» 
ситуацій, тому немає 
фіксації на чомусь 
одному, що могло б 
стати нав’язливою 
думкою в реальному 
житті дитини. 
Створено добрий, що 
захищає, всезнаючий образ 
бабусі, з повагою. Це добре 
для закладки фундаменту 
шанобливого ставлення до 
дорослих, але при цьому 
обґрунтованого, а не 

просто тому, що людина стара. 
Крім цього, закладається добре 
ставлення до сім’ї, її цінностей 
і домашніх обов’язків. Ритуали 
детально не прописані, що виключає 
можливість повторення їх дітьми в 
реальному житті…» 

#всебудегельблау gel[:b]lau, #9 /40-41/#всебудегельблауAus UA / З України
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Märchen von Oma Gavryshyha, 
Wunder geschehen… Die geheimnissvollen „Märch-

en von Oma Gavrishiha“ ist eine 
Sammlung von Märchen im Stil 
der ukrainischen Mystik und 
„Folk Fantasy“, deren Folklore 
auf  Märchen, Geschichten über 
die Hexen, Zauberer und andere 
jenseitige Kräfte basiert. Es geht 
um wenig bekannte ukrainische 
Bräuche und Rituale und die 
Helden der Märchen finden sich 
in der ewigen Konfrontation von 
Gut und Böse.

Als Kind wohnte der  
Autor Oleg Gavrish oft bei 
seiner Großmutter im Dorf  
am Schnittpunkt der Regionen 
Mittel- und Ostukraine. Abends 
hörte er Omas Geschichten und 
Märchen. Und endlich ist die Zeit 
gekommen, dass seine Werke, 
die mit unglaublicher Energie 
geladen sind, das Licht der Welt 
erblicken. 

Die Druckausgabe des ersten 
Buches „Märchen von Oma 
Gavrishiha“ wird derzeit auf  die 
Veröffentlichung im Verlag „Zeit 
der Meister“ vorbereitet.   
Allerdings kann man  chon jetzt  
die ukrainische Märchenwelt 
elektronisch unter  
gavrishiha.com  
entdecken

Wenn der gewöhnliche 
Sommertag endet, beginnt 
die angenehmste Zeit des 
Tages für die Einwohner 
des Dorfes Nekreminne. 
Der Abend. Und es 
beginnt ein besonderes 
Zusammensein, ein ge-
meinsames ukrainisches 
Abendessen und gemütli-
ches Zusammensitzen, 
eine uralte ukrainische 
Tradition.

Auf  den ersten Seiten der 
Märchen taucht der Leser in 
die authentische Welt eines 
ukrainischen Dorfes, starker 
Verwandschaftsbeziehungen 
und auch in die Geheimnisse 
der ukrainischen Folklore ein, 
er balanciert an der Grenze 
zwischen dem alltäglichen Leb-
en und der „anderen“ Welt des 
mystischen Wesens.

Олег Гавріш / 
Oleh Havrisch
Übersetzt aus 
dem Ukrainischen
von Anna  
Gutsaliuk

Annonce#всебудегельблау gel[:b]lau, #9 /42-43/

INNENSTADT DONAUWÖRTH
31.10 — 03.11

KSENIYA FUCHS 
KUNSTAUSSTELLUNG
«BUNTE TAGE»
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Маріуполь. 
Індустріальне місто на 
узбережжі Азовського 
моря. В останні роки 
мешканці міста 
почали активно 
розвивати культурне 
життя суспільства 
і проводити 
різноманітні 
заходи, які в свою 
чергу підтримують 
розширення 
світогляду населення 
і допомагають йти 
в ногу із сучасними 
трендами. 

Саме цього року Маріуполю виповнилося 
240 років. Отже, активісти міста вирішили 
зробити щось епохальне, а саме — привезти 
на азовське узбережжя найкрутішу 
культурну подію країни — ГОГОЛЬFEST 
STARTUP! Це найвідоміший український 
полідисциплінарний міжнародний  фести-
валь сучасного мистецтва. Подія, яка 
принесла багато несподіваного, відкрила 
нові можливості та познайомила жителів 
із абсолютно новим форматом проведення 
фестивалів. 

«У нас велике місто, море, узбережжя, парки 
та найважливіше — публіка, яка чекає на 
враження. Досить бажаючих брати участь та 
зробити свій внесок! Є можливості зробити 
Маріуполь привабливим для туристів, 
зламати стереотипи про сугубо промислове 
місто і підтримати його культурний 
розвиток. До того ж саме такі події гуртують 
країну», — ділилася організатор фестивалю 
Олена Мозгіна. 

Протягом п'яти днів більш ніж 30 тисяч  
відвідувачів насолоджувалися різнома-
нітними концертами, театральними поста-
новами та виставками на дев'яти сценах 
по всьому місту. В програмі виступали такі 
групи як Dakh Daughters, Kadebostany, 
Pianoбой, DakhaBrakha та багато інших.

MRPL CITY
Міжнародний музичний фестиваль MRPL 

City вперше пройшов в Маріуполі просто неба 
влітку 2017 року. Більш ніж 15 тисяч глядачів 
відвідали фестиваль, і резонанс не змусив 
себе довго чекати. 

Місце проведення — пляж Піщаний. У 
фестивальному містечку розташовані декілька 
сцен, фуд-корти, бари, зони відпочинку та 
інша інфраструктура для відвідувачів. Для 
бажаючих побути на самоті є можливість 
кемпінгу на узбережжі моря! 

 
У фестивалі вже брали участь такі гурти як 

5’Nizza, Onuka, Тартак, ТНМК, Жадан і Собаки, 
Crazy Town, Табула Раса, Валентин Стрикало, 
а також багато інших представників поп, рок, 
хіп-хоп та електронної сцени.

МАРІУПОЛЬ — 
НОВА КУЛЬТУРНА 
С ТОЛ И Ц Я 
УКРАЇНСЬКОГО
СХОДУ
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STREET FOOD FESTIVAL
Вуличний фестиваль їжі завітав до 

Маріуполя у 2016 році та знайшов своє 
місце у серці приазовців.  Стрітфуд-фест 
став місцем зустрічі друзів та знайомих, 
батьків з дітьми та просто бажаючих 
відпочити від повсякденності. Культурно-
розважальна програма забезпечує гарний 
настрій і сприяє культурному розвитку 
міста: концерти київських та харківських 
гуртів, дитяча зона із роботами та 
можливість поринути у віртуальну 
реальність, кінопокази, звісно смачна їжа, 
курси сомельє і багато іншого. 

Все це проходить на узбережжі моря, 
роблячи цю подію ще більш спокусливою 
та привабливою.  

Ми дуже радіємо за місто і бажаємо 
йому подальшого розвитку, ще 
більше культурних заходів, туристів та 
становлення як культурного центру сходу 
України 

MRPL CITY

STREET 
FOOD 
FESTI-
VAL

«У НАС ВЕЛИКЕ МІСТО, МОРЕ, 
УЗБЕРЕЖЖЯ, ПАРКИ ТА 
НАЙВАЖЛИВІШЕ — ПУБЛІКА, 
ЯКА ЧЕКАЄ НА ВРАЖЕННЯ.»

#всебудегельблау gel[:b]lau, #9 /44-45/

Афіна Хаджи-
нова / Afina 
Khadzhynova
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MARIUPOL

Mariupol. Eine in-
dustrielle Stadt an 
der Meeresküste des 
Asowschen Meeres, die 
derzeitig eine kulturelle 
Veränderung durchgeht 
und die Heimat für di-
verse Veranstaltungen 
geworden ist, über die 
man früher nie zu träu-
men wagte.

 STARTUP GOGOLFEST
Dies ist das bekannteste interdisziplinäre internationale 
Festival für die zeitgenössische Kunst in der Ukraine, 
das durch sein völlig neues Format viele Möglichkeiten 
für die Einwohner eröffnete. Das Fest fand zum ersten 
Mal in Mariupol, genau zum 240. Geburtstag der Stadt, 
statt.
 
Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es nur weni-
ge Augenblicke: Es gab so viele gute Argumente für 
die Veranstaltung, dass die Stadtverwaltung gar nicht 
lange überlegen musste. «Wir haben eine große schöne 
Stadt, das Meer mit der gelben langen Küste, grüne 
Parks, Stadtgärten und vor allem ein Publikum, das nach 
Kunst und Musik dürstet. Viele Einwohner, darunter 
Klein- und Großunternehmer, waren stets bereit sich 
an der Organisation zu beteiligen sowie einen positiven 
Beitrag der Veranstaltung zu leisten! Es gibt so viele 
Möglichkeiten, Mariupol für Tourismus attraktiv zu 
machen, Stereotypen über die reine Industriestadt zu 
brechen und die kulturelle Entwicklung zu unterstüt-
zen. Außerdem vereinen solche Veranstaltungen das 
ganze Land», ― erzählte Elena Mozgina, die Organisa-
torin des Festivals .
 
Fünf Tage lang hatten mehr als 30 Tausend Besucher 
die Möglichkeit, verschiedene Konzerte, Theaterspiele, 
Ausstellungen auf neun Bühnen in der Stadt zu be-
suchen. Auf dem Programm standen solche Bands wie 
Dakh Daughters, Kadebostany, Pianoboy, DakhaBra-
kha etc.
 

MRPL CITY
Das erste Mal fand dieses internationale Musik-
festival in Mariupol im Sommer 2017. Damals 
nahmen mehr als 15 Tausend Zuschauer teil und 
die Rückmeldung war sehr eindeutig! Es muss 
weitergehen!
 
Dieses Jahr war das Festival noch größer und 
noch besser organisiert: Am großen Strand war-
teten diverse Food-Courts, Bars, Chillout-Zonen 
und natürlich Bühnen für die Stars wie 5’Nizza, 
Onuka, Tartak, Green Grey, Miss Monique, Crazy 
Town und viele weitere Vertreter der Pop, Rock, 
Hip-Hop und elektronischen Musikszene auf die 
Besucher.

STREET FOOD FEST
Das Street Food Straßenfest zog nach Mari-
upol im Jahr 2016 und eroberte einen festen 
Platz im Herzen der Bewohner. Es ist ein Ort 
für Freunde, Familien mit Kindern und diejeni-
gen, die eine Ablenkung vom Alltag suchen. 

Das Kulturprogramm sorgt für eine gute Stim-
mung und fördert die kulturelle Entwicklung 
der Stadt. Zur Auswahl gibt es Konzerte di-
verser ukrainischer Bands, Filme, Sommeli-
er-Kurse, Aktivitäten für Kinder, viel verschie-
denes leckeres Essen und vieles mehr.

 
Wir freuen uns sehr für die Stadt Mariupol und drücken die 
Daumen für eine positive Weiterentwicklung der Stadt!
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«WIR HABEN EINE GROSSE 
SCHÖNE STADT, DAS MEER MIT 
DER GELBEN LANGEN KÜSTE, 
GRÜNE PARKS, STADTGÄRTEN 
UND VOR ALLEM EIN PUBLIKUM, 
DAS NACH KUNST UND MUSIK 
DÜRSTET. »

MRPL CITY
START-
UP 
GOGOL
FEST MARIUPOL
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Effektiv lernen, w
ie geht das?

Влас-
норуч написані 

конспекти, зроблені 
флеш-карточки, замальовані 
діаграми та таблиці зберіга-

ються у нашому мозку наба-
гато краще, ніж згенеро-

вані кимось іншим. 

При 
навчанні у групі пев-

ну роль відіграє емоційна та 
епізодична прив’язка. Це всі оті 

„друг так емоційно розповідав про 
наслідки другої світової, що я не мо-

гла не запам’ятати‟ і „точно, прига-
дую, сиділи за столиком в кутку 

і малювали на серветці реакції 
окислення: як 

таке забути!‟

Уява:  
при вивченні на-пам’ять 

списку із парами слів група, яка 
уявляла собі названі поняття, змо-

гла згадати в кінці експерименту вдвоє 
більше пар, аніж група, яка просто повто-

рювала слова про себе. Тут так само мож-
на використати візуалізацію: замальовуй-

те свої асоціації, створюйте історії, 
щоб краще запам’ятати інформа-

цію, знаходьте у ній 
свою особливу 

логіку.

Є 
таке поняття, як „крива 

забування‟ Еббінгауза, і якщо по-
глянути на неї, то побачимо, що (тримай-

теся міцно!) уже через 20 хвилин ми забуває-
мо 40% прочитаного, а через 24 години в пам’яті 

залишається лише 30%. І тут добре допомагає 
ефект тестування. Група піддослідних, яка після 

прочитання тексту відповіла на питання по змісту 
тексту, може через тиждень відтворити вполовину 

більше, аніж група, яка замість тесту про-
сто ще раз прочитала текст. Повторювати 

матеріал найкраще одразу після його 
вивчення і потім ще 

раз на наступний 
день.

Най-
краще навчання — це 

відтворення. Переказ другу, 
відповідь на питання в кінці глави, 

тестування, флеш-карточки (улюбле-
ний метод серед німецьких медиків) — 

усе це набагато ефективніше, ніж постій-
не перечитування тексту, яке просто 

створює ефект “знайомості”, що 
дає примарну впевненість у 

тому, ніби гарно 
все вивчили. 

Осінь — то пора чого? Листопадів? Ет ні, то пора початку 
навчального року. А під час навчання, як відомо, потрібно 

доволі багато усього запам’ятовувати, так що я, перебравши 
n-ну кількість наукових статей та проаналізувавши власний 
досвід навчання на медичному факультеті, зібрала для вас 

ТОП про те, як же ж воно працює: ефективне навчання.  
Точіть зубки, будемо вгризатись в граніт науки!

Herbst… Ihr denkt, dass wäre eine wunderschöne Zeit der gol-
denen Blätterfälle? O nein, dass ist eine Zeit der meisten Moti-
vationsfälle, wo die Sätze „Ich habe keine Lust zum Lernen‟ noch 
öfters vorkommen, als „erdammt, ich habe mein Regenschirm 
wieder vergessen!‟ Und damit ihr diese Zeit übersteht, habe 
ich mehrere wissenschaftliche Studien gelesen, sie mit meiner 
eigenen Erfahrung aus dem Medizinstudium kombiniert und prä-
sentiere euch jetzt paar Sachen, mit denen man wirklich effektiv 
lernt. 

Imagery:  
 Teilnehmer, die beim 

Auswendiglernen von den Wort-
paaren sich die Wörter vorgestellt ha-

ben, konnten doppelt so viel Wortpaaren 
behalten, als diejenige, die die Wörter still 

wiederholten. Visualisieren ist dabei auch 
eine sehr gute Methode: ihr könnt eure 
Assoziationen aufmalen, Geschichten 
mit eurer eigenen Logik ausdenken, 

wo ihr zu erler-
nende Inhalte 

verknüpft. 

Am 
besten merkt man 

sich Inhalte, wenn man sie aktiv 
abruft. Hier können Fragen am Ende 

des Kapitels, Karteikarten (Lieblingsme-
thode von Medizinstudierenden), Tests oder 

Wiedererzählung von dem Gelernten behilf-
lich sein. Im Gegenteil dazu wenn man etwas 
mehrmals durchliest, hat man nur das Ge-
fühl, man würde es kennen, man wird 
aber sich nicht unbedingt daran 

dann aktiv erin-
nern können.

Es 
gibt eine Ebbing-

haus-Vergessenskurve, bei der man 
sieht (haltet euch fest!), dass man nach 

20 Minuten 40% von dem Gelesenen vergisst 
und nach 24 Stunden bleibt im Kopf nur noch 

30%. Um dagegen zu wirken, sind Tests sehr wirk-
sam. Studienteilnehmer, die nach dem Textlesen 

einen Test machten, konnten in einer Woche doppelt 
so viel von den Textinhalten berichten als die 
Gruppe, die den Text zweimal durchgelesen 
hat und kein Test hatte. Empfohlen wird es, 

sofort nach dem Lernen und einen 
Tag danach einen 
Test zu machen. 

Selbstge-
schrieben Kons-

pekte, gemachte Kartei-
karten, gemalte Diagramme 

und Tabelle werden besser im 
Gehirn abgespeichert, als 
wenn die von den Ande-

ren gefertigt 
wurden. 

Je 
mehr Wahr-

nehmungskanäle man 
benutzt, desto besser ist 

die Merkleistung, deswegen 
kombiniert gern Bücher, 
Vorlesungen und Lern-

videos.

/48-49/
Стиль життя
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Ін-
формація, отри-

мана з різних джерел 
сприйняття: почута на лекції, 
прочитана в підручнику та 

побачена у відео збережеться 
набагато краще, ніж та, яка 

надходить тільки з од-
ного дже-

рела. 

Am 
besten merkt man 

sich Inhalte, wenn man sie aktiv 
abruft. Hier können Fragen am Ende 

des Kapitels, Karteikarten (Lieblingsme-
thode von Medizinstudierenden), Tests oder 

Wiedererzählung von dem Gelernten behilf-
lich sein. Im Gegenteil dazu wenn man etwas 
mehrmals durchliest, hat man nur das Ge-
fühl, man würde es kennen, man wird 
aber sich nicht unbedingt daran 

dann aktiv erin-
nern können. 

Unser 
Gehirn ist ziemlich struk-

turiert und deswegen fehlt es dem 
leichter, strukturierte Informationen zu 

behalten. In einer Studie von Bower konnten 
Menschen dreifach so viele Wörter behalten, 

wenn sie sinnvoll organisiert waren im Vergleich 
zu den Menschen, die zufällig organisiertes 

Material bekommen haben. Deswegen ist es 
gut Kapitelübersicht und dazugehörige 
Fragen anzuschauen. Auch Mind-

Maps ist dabei eine 
gute Sache. 

Наостанок можу сказати лише одне: комбінуй-
те різні методи, шукайте для себе найефективніші 
варіанти, експериментуйте і отримуйте задоволення 
від навчання!

Світлана  
Коржавіна/ 

Svitlana 
Korzhavina

Annonce

UKRAINISCHER STAND 5.0/C129

Tag der Kulturen 2018
Ukrainischer Stand von UAKS

fb.com/uaks.eV/
Rotebühltreff Stuttgart, 21.Oktober
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Стиль життя
Культура

Чи бували ви на фестивалі, де лунає якісна різнопланова українська музика? Де дванадцятитисячний натовп від-
ривається під улюблені гурти без жодної краплини алкоголю? Де батьки приводять своїх діточок, найменших від-
відувачів, і без жодних застережень відпочивають, не боячись за безпеку і прививаючи смак до свого, українського? 
Й де можна не лише потанцювати під хорошу музику, а й подискутувати з важливими українськими постатями, 
послухати поезію улюблених авторів чи просто поспілкуватись з власними кумирами без жодних обмежень?

Якщо ні, то Вам просто 
необхідно потрапити на 

Бандерштат – величезний му-
зичний фестиваль, що прово-
диться останні три дні першого 
тижня серпня поблизу міста 
Луцьк Волинської області. 
Бандерштат – це не ще один 
музичний фестиваль із тради-

ційними атрибутами. Це ціла 
філософія, що вбирає в себе 
патріотизм, піднесення куль-
тури, сімeйні цінності, культ 
здорового способу життя, роз-
виток особистості та естетики 
музичного смаку. 
Вперше цей неймовірний фес-
тиваль був проведений в 2007 

році в місті Луцьк і був присвя-
чений 65-й річниці утворення 
Української Повстанської 
Армії. Цьогоріч 3-5 сeрпня 
пройшов 12-й фестиваль. З 
цієї нагоди ми поспілкувалися 
із незмінним арт-директором 
фестивалю Сергієм Марти-
нюком.

12
фестиваль
14000
відвідувачів

63гурти
1000
кг морозива

5000
літрів квасу
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Що нового цьогоріч в про-
грамі?
Ми не вигадуємо велосипед, 
а намагаємося максимально 
покращити інфраструктуру 
фестивалю та рівень його учас-
ників. Цьогоріч у нас найсиль-
ніша музична та літературна 
програма за історію Бандерш-
тату. 

Які учасники Бандерштату 
на Вашу думку були най-
видатнішими й важливими 
для фестивалю?
Важко сказати достеменно, про 
це краще питати в самих учасників. Пригадую 
знакові гутірки з Василем Шклярем, не менш 
знакові сети Скрябіна з Кузьмою та Тартака з 
Бумбоксом. І переконуюсь, наскільки крутим 

був цьогорічний виступ Тараса Чубая та Плачу 
Єремії. Це не просто відрив та відпочинок, це 
мимовільна робота над своєю духовністю.

Чому це сімейний фести-
валь?
Найперше через програму та 
атмосферу на фестивалі, який 
і далі залишається безалко-
гольним. А ще через наявність 
дитячого містечка, яке щороку 
росте і розвивається.

Хто з цікавих громадських діячів виступав цього року?
Як уже згадувалось, цьогоріч літeратурна сцeна найсильніша за всі 
роки. На літсцені чекали на Любка Дереша, Макса Кідрука, Сергія 
Жадана та інших зірок письма.

Чому іноземцям та українцям, що проживають за кордо-
ном, вартує приїхати на Бандерштат?
Бандерштат, ймовірно, найпатріотичніший фестиваль в Україні, 
при цьому він не є шароварно-совковим, а стильним і сучасним. 
Наш фест — це демонстрація досягнень українців в різних сфе-
рах — від культурної до бізнесової, тому це ще і активний май-
данчик для дискусій та знайомств.

Які плани на майбутнє?
Масштабні. Бандерштату бути і 
розвиватися.

Жодні цифри чи слова не 
передадуть тієї магічної 
атмосфeри, що витає над 
фестивалем та містом кож-
ні перші вихідні серпня. Тож 
приїжджайте на Бандерш-
тат і відчуйте цю атмосфе-
ру на собі

Waren Sie auf einem Festival, auf dem über 10.000 
zu den Live-Auftritten der Lieblingsbands ohne einen 
einzigen Schluck Alkohol abgehen? Zu dem die Eltern 
ihre kleinen Kinder mitbringen, ohne sich Sorgen über 
ihre Sicherheit zu machen? Auf einem Festival, auf dem 
man nicht nur die Musik genießen, sondern sich auch 
mit den wichtigen Persönlichkeiten der ukrainischen 
Kunstszene und eigenen Idolen unterhalten und die Le-
sungen der Lieblingsdichter besuchen kann?

Wenn nicht, müssen Sie unbedingt das 
Festival „Banderstadt‟ im ukrai-

nischen Lutsk besuchen. Zum 
ersten mal wurde es 2007 

veranstaltet und wurde 

dem 65. Jahrestag der Ukrainischen Aufstandsarmee 
gewidmet. Aktuell findet das Festival immer an den letz-
ten drei Tagen der ersten Augustwoche statt und bringt 
mit sich eine ganze Philosophie — Patriotismus, gesun-
de Lebensweise, Familie und Tradition, Persönlichkeits-
entwicklung und Ästhetik des Musikgeschmacks.

In einem kurzen Interview hat der Art-Director des 
Festivals, Serhij Martyniuk, erzählt, dass das Orga-Team 
stets versucht, die Infrastruktur des Festivals zu verbes-
sern und das Niveau der Teilnehmer anzuheben. Auf die 
Frage, warum auch die ausländischen Gäste das Fes-
tival besuchen sollten, antwortet Serhij: „Banderstadt 
ist sehr patriotisch, dabei aber nicht altbacken. Es ist 
modern und stilvoll. Unser Fest ist die Präsentation der 
unterschiedlichen Erfolge der Ukrainer in unterschiedli-
chen Bereichen — von Kultur bis zum Geschäft. Deswe-
gen ist es auch eine gute Networking-Plattform‟.

Banderstadt — das Festival des ukrainischen Aufstands.

Катерина 
Флекевчук/  

Kateryna 
Flekevchuk

Kultur / Культура gel[:b]lau, #9 /54-55/#всебудегельблау



З України
Культура

Панівалькова 
в Берліні

Я в той день був трохи 
змучений. Ноги нили, повіки 
змикались, тиснуло в скронях. 
Прийшовши додому з роботи, 
мені хотілось лише одного — 
лягти на спину, випростати 
руки і ноги, заплющити очі 
і дивитись собі в центр чола. 
Зрештою так я й зробив. До 
концерту Панівалькової в клубі 
Hangar 49 залишалось ще кілька 
годин.

Панівалькова — це Іра 
Кульшенко, Даша Пугачова 
і Іра Лузіна — і вони дуже 
різні. Це видно в тому, як вони 
спілкуються, як контактують з 
навколишнім світом, це видно 
з міміки на їхніх обличчях, 
видно з їх рухів, з їх поглядів 

і усмішок. Але їх об’єднує 
любов і чуттєвість, об’єднує 
те, як вони бачать цей світ, 
об’єднує задоволення, яке вони 
отримують від того, що роблять. 
І разом вони створюють 
Панівалькову — ідеальну жінку, 
як самі вони кажуть, жінку 
в якої багато облич, багато 
граней і кольорів, яка говорить 
багатьма мовами і грає на всіх 
інструментах, жінку, яка вміє 
відчувати і любити. Вони 
називають свій стиль чуттєвим 

мінімалізмом. В їхній музиці 
немає нічого зайвого, вони 
використовують багато різних 
інструментів з усього світу, 
які їм продовжують дарувати 
шанувальники, але кожен звук 
видається необхідним власне в 
ту мить і в тому місці, без нього 
композиція просто не могла б 
існувати. Слова пісень настільки 
тісно пов’язані з музикою, що 
здається ніби вони завжди були 
одним цілим. Ніщо не відволікає 
від тої емоції, яку несе пісня, 
і вона без жодних перепон 
на своєму шляху проникає 
всередину.

Втома якось принишкла, коли 
вони вийшли на сцену оповиті 
ніжним червоним світлом. 

Юрко Сущ / 
Yurko Sushch
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Якось ніби сама зрозуміла, що 
їй тут не раді, відійшла в сторону 
і розгублено стала в кутку. З 
сценічних костюмів на нас 
дивились котики. Не просто так. 
Дівчата дуже люблять котиків і 
допомагають притулку в Києві. 
Впродовж свого туру містами 
Європи вони продавали обручі 
з милими котячими вушками, 
збираючи кошти для притулку. 
На головах красувались великі 
головні убори, і я постійно 
хвилювався, що колись вони 
таки впадуть. Але вони були 
міцно прикріплені. Дівчата 
говорять, що їм легше виступати 
в сценічних образах, так вони 
почувають себе вільнішими 
і розкутішими. До того ж з 
головними уборами можна не 
заморочуватись з зачісками, не 
думати, що зробити зі своїм 
волоссям. 

До кінця концерту втома й 
зовсім зникла, ніби загубилась 
десь, ніби музика Панівалькової 
просто витіснила її з мого тіла. 
Музика зайняла весь простір 
всередині мене і їй все рівно 
було мало місця. Я відчував, 

як вона вже б’є назовні, і це 
робило мене щасливим, я хотів 
ділитись нею з усіма навколо. 
З кожним наступним звуком, 
який Панівалькова видобувала 
зі своїх численних і таких 
різноманітних інструментів, 
ми ставали ближчі один до 
одного. Це не був концерт. Це 
було спілкування. Панівалькова 
ділилась з нами своїм світом. 
Щиро і відверто. Це було як 
історія кохання, яка починалась 
з невпевненого знайомства, з 
зачарованих поглядів чоловіка 
і розгубленої і ледь іронічної 

посмішки жінки, а потім плавно 
наповнювалаось ніжністю і 
пристрастю. 

Це був їх четвертий концерт 
в Берліні і він точно не стане 
останнім. Дівчатам дуже 
подобається це місто і вони б 
з задоволенням приїхали сюди 
на довший час. Мені здається, 
Берліну теж подобається 
Панівалькова. Я думаю, вони 
б підійшли один одному. 
Наступного дня після концерту 
ми зустрілись біля студії, де 
вони записували нову пісню 
разом з берлінським гуртом «Die 
Höchste Eisenbahn». Пісню про 
дружбу українською, німецькою 
і англійською мовами. Вони 
познайомились в квітні в Україні 
під час спільного туру в рамках 
українсько-німецького року 
мов. І десь тоді зрозуміли, що 
мелодія з назвою «For friends»,  
написана чотири роки 
тому, нарешті знайшла своє 
призначення. Панівалькова таки 
зустріла ідеального чоловіка. 
Хлопці були також на концерті, 
дівчата закликали їх на сцену і 
вони трохи заграли разом. Було 
чути, як частіше забилось серце 
Панівалькової. Незрозуміло 
лише, як до цього ставиться 
Фреді Меркурі...

Мені вдалось трохи 
поспілкуватись з дівчатами 
перед тим, як вони поїхали з 
Берліну, продовживши свій тур 
Європою. Читайте інтерв’ю на 
нашому сайті...

Das gefühlvolle  
Minimalismus  

von Panivalkova
Panivalkova ist ein ukrainisches 

Trio, das ihren Musikstil als gefühl-
volles Minimalismus bezeichnet. Die 
drei Bandkolleginnen — Iryna Kul-
schenko, Dasha Pugatschowa und 
Ira Lusina — sind sehr unterschied-
lich. Das merkt man an ihrer Art zu 
sprechen, an der Mimik und Gestik 
jeder einzelnen, an der Art und Wei-
se mit der Welt zu kommunizieren, 
an ihren Blicken, Bewegungen und 
Lächeln. Aber diese Frauen werden 
von der Liebe und Einfühlsamkeit 
vereint, vom Spaß, den sie von ihrer 
Beschäftigung bekommen, von der 
gemeinsamen Weltanschauung.

Gemeinsam erschaffen sie die 
Panivalkova — ideale Frau, die vie-
le Gesichter, Farben und Stimmun-
gen hat, die viele Musikinstrumente 
spielt und viele Sprachen spricht. 
Eine Frau die fühlt und liebt. Ihre 
Musik hat nichts überflüssiges: Ob-
wohl die Band in ihren Musiktiteln 
sehr viele unterschiedliche Instru-
mente einsetzt, die u. A. von den 
Fans geschenkt werden, klingt jeder 
Ton genau in dem richtigen Moment, 
so dass das Stück ohne diesen nicht 
vollkommen wäre. Die Texte der Lie-
der sind so sehr mit der Musik ver-
bunden, so dass man den Eindruck 
hat, sie waren schon immer eins. 
Nichts lenkt von der Emotion ab, die 
jeder Song mit sich bringt und die 
ohne jegliche Hindernisse unter die 
Haut geht
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Огляд літератури

Український військовий кореспондент і 
письменник Андрій Цаплієнко народився 
у 1968 році у Харкові. Побував у багатьох 
„гарячих точках“: Близький Схід, Балкани, 
Кавказ, Африка, а з 2014 року висвітлює 
події на сході України, автор книг „Книга 
змін“, „P.O.W. Люди війни“ та інших. Його 
новий роман „Стіна“, написаний у жанрі 
антиутопії, вийшов у 2018 році одразу у двох 
видавництвах: „Брайт Букс“ (російською 
мовою) та „Видавництво Старого Лева“ 
(українською) і є спробою заглянути у 
майбутнє.

2054 рік, війна між Україною та Росією 
закінчилася і на кордоні між цивілізацією 
і „русским миром“ зросла стіна, величезна 
тисячокілометрова споруда з бетону і 
броньованого скла, яку оточує силове поле. 
Імперія розвалилася на квазі-держави, які 
воюють одна з одною, але головним ворогом 
залишається Україна. Головними зберігачами 
знання Дикого Поля стануть скоморохи, які 
поєднують в собі постать блазнів, вчених, 
священиків і навіть психологів.

Андрій Цаплієнко

Несподівана і цікава ідея написати анти-
утопію про Україну майбутнього інтригує 
ще в анотації і поглинає читача з першої 
сторінки. Взагалі-то не очікуєш чогось не-
сподіваного від подібного жанру, який має 
свої закони і рамки, але крім перспективи 
майбутнього, яку пропонує автор, на аван-
сцену розповіді виходить ретроспектива і 
занурює у минуле досить далеке і багатьма 
незнане. 

Щоб не спойлерити, але заінтригувати, 
скажу, що читач зустрінеться з досить широ-
ко відомою у вузьких колах історичною 
постаттю, яка в свій час змінила хід історії і 
напрямок розвитку нашого східного сусіда і 
доклала руку до присвоєння їм того, що йому 
не належало.

Як вже було сказано раніше, роман вийшов 
двома мовами – українською і російською. 
Авторський текст російський, тому якщо 
хочете почути голос самого автора, то, 
звісно, краще читати примірник видавництва 
„Брайт Букс“. Проте, переклад Сергія Осоки 
у „Видавництві Старого Лева“ нічим не 
поступається оригіналу і не змінює смисл, як 
це було у Володимира Рафеєнко. Тому це вже 
особистий вибір кожного.

Роман „Стіна“ Андрія Цаплієнко, 
безперечно – дуже цікава спроба осмислення 
конфлікту на сході і його майбутні наслідки.  
Як сказала Ірина Геращенко, віце – спікер  
Верховної Ради: „Стена на востоке – образ,  
претендующий на объединительную общенациональ-
ную идею“, і з нею складно не погодитися. 
Українцям треба міцно тримати оборону 
від російських загарбників і розраховувати 
більшою мірою на себе, ніж на європейських 
партнерів

Аліна
Гримчак

Lese-Tipp 

Anna 
Travkina

Hermann, eine der „Leidenschaften“ der 
jungen Olessja – der Protagonistin von Natalka 
Sniadankos Debütroman – schreibt seine  
Doktorarbeit über „Das Thema der Emanzi-
pation in der deutschen und der ukrainischen 
Gegenwartsliteratur“. Schade, dass Hermann 
nur eine fiktive Person ist: Deswegen kann 
„Sammlung der Leidenschaften“ in seiner  
Doktorarbeit nicht vorkommen, obwohl es da 
sehr viel Näherboden gäbe, um sich mit der 
Emanzipation in der ukrainischen Gegenwarts- 
literatur auseinanderzusetzen!

Mit sehr viel Ironie, Humor, Zärtlichkeit 
und Respekt zu den eigenen Romanfiguren 
erzählt Natalka Sniadanko die Geschichte der 
jungen, selbstbewussten und intelligenten 
Olessja. In der achten Klasse erlebte Olessja 
ihre erste kindliche Leidenschaft, die für sie 
dramatisch war und sie zu einer „schöpferi-
sche Individualität“ entwickelt hat: Olessja 
fing an, Gedichte zu schreiben. Später folgte 
ein Heavy-Metal-Rocker, Küsse „bis zur Ex-
plosion“, viele Gespräche über die „Crux 
des vorehelichen Sex“, eine Flucht aus dem 

SAMMLUNG DER LEIDENSCHAFTEN

Natalka Sniadanko

„Privatleben“ eines Doktors der Mathematik, 
die erste Erfahrung mit den „bunten Tütchen“, 
Umzug aus der Ukraine nach Deutschland, 
sowie Wohnungs-Bewerbungsgespräche und 
die Entscheidung, bei Berto zu wohnen, der 
„Gewalt verabscheute“. Zum Ende des Buches 
hofft der Leser, Olessja findet Ihr Glück mit 
dem Deutschen Hermann. Doch der Leser 
wird überrascht: Olessjas „Leidenschaften“ 
bleiben bis zu der letzten Zeile des Epilogs 
spannend. 

 Wenn man solche Romane liest, wo die Pro-
tagonistin auch die Ich-Erzählerin ist, wo sie 
mit so viel Selbst-Ironie, Selbst-Reflexion und 
so extrem aufrichtig über alle ihre Entschei-
dungen, Träume, Pläne und  Gedanken erzählt, 
fragt sich der Leser: Wie viel hat die Olessja 
von der Autorin des Buches bekommen und 
was gehört nur zu der fiktiven Romanfigur? 
Natürlich ist Olessja eine zum Teil autobiogra-
phische Figur, wie es häufig bei Debütromanen 
der Fall ist. Genauso wie die Autorin ist die 
Protagonistin in Lemberg aufgewachsen, hat 
dort und in Freiburg Philologie studiert und 
ist nach ihrem Studium nach Lemberg zurück-
gekehrt.

„Sammlung der Leidenschaften“ ist ein rich-
tiger Genuss geprägt von Ehrlichkeit, Lem-
berger Kolorit und Humor einer intelligenten 
ukrainischen Frau
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Gel[:b]lau – це не просто журнал. Це перше україно-німецьке  розважально-пізнавальне періодичне 
видання за кордоном такого формату. Gel[:b]lau – суто волонтерський проект, над яким команда та автори 

працюють на сьогоднішній день у свій вільний час безкоштовно, тож команда часопису радіє кожному 
благодійнику!
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