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Як Ви любите подорожувати?
Мало знайдеться серед нас
тих, хто в дитинстві не
прочитав або не бачив
екранізації творів Джонатана
Свіфта „Мандри Гулівера“
і Даніеля Дефо „Робінзон
Крузо“. Нові краї з різними
таємницями й дивовижами,
незвичайні пригоди з вірними
друзями нікого не залишать
байдужими. А відтак і небагато людей відмовляються від
мрії покинути на якийсь час
рутину буднів і поїхати кудись
далеко-далеко. Що ближче до
нас дитинство, то більше нам
хочеться пригод, вражень чи
екстриму. Навіть якщо
турботливі батьки когось
виховали у стилі „барбі“
й ніколи не дозволяли їхати
в табори з друзями, то
й у їхніх серцях все одно
жевріє надія на якусь
приємну випадковість.
Найбільше запам’ятовуються,
додають цікавого й корисного досвіду подорожі, які ми
організували самі чи з друзями. А ще — дозволяють
економити гроші за послуги
турфірм. І ніхто не обмежує нас кількістю днів у турі.
Наприклад, п’ятикурсник
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної
техніки Тарас Миханько торік
у Санкт-Петербурзі провів
майже все літо, а до Чорного
моря і в Карпати він разом із
друзями традиційно мандрує
тільки з наметами, економлячи ще й на оплаті житла.
Коли я рушала шукати людей,
які люблять подорожувати,
то навіть не уявляла, що
тих молодих осіб, котрі не
заїжджали далі Карпат, мені
зустрінуться одиниці. Може,
їх і справді так мало? І ще
одна тенденція: що далі людина подорожує, що більше
чужих країн відвідає, то більш
упевнено прагне прожити свій
вік тільки в рідній. Не вірите? — То пакуйте валізи або
збирайте наплічники й гайда
в дорогу!

Андрій Пеньга, випускник Львівського коледжу зв’язку Державного
університету інформаційно-комунікаційних технологій:

„З дівчиною автостопом легше“
Автостопом я об’їздив усю Україну, побував у Санкт-Петербурзі
(РФ) та Білорусі. На дорогу зі Львова до Санкт-Петербурга, а це
4000 км, не витратив жодної гривні. Такий тип мандрів вимагає
тільки бажання і готовності постояти на дорозі й почекати того,
хто захоче тебе підвезти. Спілкуватися з водіями — це ще одна
пригода: одні дивуються, як я на таке зважився, інші розповідають,
що й самі таке колись робили, ночувати до себе запрошують. Одного разу в Білорусі
мені зупинився кандидат у президенти від опозиції. Спочатку я не знав, хто це, ми
просто їхали і розмовляли. Казав, що він останній з опозиціонерів такого рівня, кого ще
не „посадили“. Вдвох автостопом їздити легше, бо часом доводиться чекати машину,
яка зупиниться, 3 – 4 години. І з дівчиною теж легше — водії швидше зупиняються, бо
двох хлопців трохи побоюються.
Дана Левко, студентка четвертого курсу Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки:

„Вибираю тури по Європі“
Я ціную у мандрах комфорт. Закордонні поїздки ніколи не ризикувала планувати сама. Довіряю турфірмам, а з коштами допомагають батьки. Побувала в Угорщині, їздила в Краків, Прагу та Відень;
відпочивала в Болгарії. Найбільше мене вразила Португалія. Там
яскравий місцевий колорит, це дуже сонячна країна й океан просто прекрасний.
У Швеції я таборувала і вивчала мову. Там є дивовижні озера, цікаво подивитися,
як відбувається зміна королівського караулу в Стокгольмі. З друзями далі Одеси чи
Карпат ніколи не заїжджала. В серпні знову поїду в тур через Дрезден, Амстердам,
Брюссель і Париж.
Уляна Гілета, студентка четвертого курсу факультету дизайну
Львівської національної академії мистецтв:

„Не економте на власній безпеці!“
Я ніколи не користуюся послугами турфірм, але подорожую багато. Крім того, що побувала в різних українських містах, їздила
в Польщу, Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, Голландію, Монако, Австрію, Угорщину, Словенію, Чехію, Росію, Грузію. Частину
з цих мандрівок організувала молодіжна релігійна спільнота Тезе, в Грузію та Росію ми
їздили просто так із друзями. Кожна подорож по-своєму цікава. Важливо, з ким їдеш,
щоб люди були дружні. Найбільшого дискомфорту й екстриму зазнала в Росії. Раджу
не економити на безпеці, а заощаджувати, користуючись громадським транспортом
і не купуючи сувенірів.
Марта Лесишин, студентка першого курсу Інституту права та психології Львівської політехніки:

„По світу я танцювала“
Як учасниця танцювального колективу я з дитинства подорожую
з ним по Європі. Ми виступали й брали участь у міжнародних
конкурсах, які відбуваються в Італії, Франції, Німеччині та інших
країнах. Часом затримувалися на весь тиждень. Звісно, з батьками
відпочивати добре, але з друзями подорожувати набагато краще.
Опитувала й міркувала Анна ГЕРИЧ
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у фокусі
едавно у Львові відбулась V Міжнародна конференція молодих науковців „Проблеми дослідження, збереН
ження та реставрації історичних фортифікацій“. На заході, серед організаторів якого кафедра реставрації
та реконструкції архітектурних комплексів Політехніки, порушили низку актуальних питань

Історичні фортифікації: науковий погляд
Це конференція молодих науковців:
старші можуть долучитися лише
в партнерстві з ними. Участь цього
року взяло понад 70 осіб, дві третини
з них — з-за кордону: з Польщі, Білорусії, Росії, США.
— З Політехнікою, зокрема професором Миколою Бевзом, співпрацюємо давно. Конференції передувала
літня школа, яку організовуємо щороку
у Львові: в ній беруть участь американські, польські, звичайно, українські
студенти. Конференцію проводимо
вже п’ять років. На першій було, може,

Світлина Ірини Шутки

Молод про давнє

Закінчення на 6 с. →

творча зустріч

„Н(Леся Воронина у передмові до „Переформулювання“), „українська журналістка, письменниця, поетеса“

айближчі друзі називають її Роздобудею, а комп’ютер весь час виправляє її прізвище на „роздобудьмо“

(коротко з Вікіпедії)…і просто мила, щира жінка, яка трохи соромиться своєї літературної активності, популярності
й відвертості (із вражень від зустрічі в книгарні „Є“ 7 червня з нагоди виходу її збірки новел „Зроби це ніжно…“)

Новеньке від Ірен Роздобудько
„Вона дуже хвилюється
на цих зустрічах з читачами і чесно намагається пояснити, чому почала писати, чому пише
саме про це і саме так.
Часом у неї зривається
голос і тоді ті, що зібралися, бояться, що вона,
як тендітний метелик,
може обпалити крильця й впасти у полум’я
свічки“, — ця особливість Ірен, яку помітила
Леся Воронина, проявилась уповні і цього
разу. Письменниця зізналась, що їй
нудно говорити про себе, вже краще
говорити про життя, описане в її творах,
і те, що власне й дало поштовх до творчості. Нова книжка „Зроби це ніжно…“,
написана, як і попередні, дуже чесно,
якраз і розповідає читачеві про нього
у різний спосіб — через спостереження, як поводилися з нами, коли ми

були малі, дорослі, через
белетризовані біографії
улюблених для авторки
осіб — Ніни Грін, Марко
Вовчок, останньої господині палацу в Немирові Марії Щербатової.
Здійснила письменниця
і свою давню мрію —
розкрила образ Жанни
Д’Арк через діалоги її
трьох соратників, котрі
героїню реабілітували.
Наскільки розмаїтими
є долі персонажів, настільки і різна стилістика
їх подачі, до того ж у всіх чотирьох розділах — читач, налаштований на певні
враження, щоразу буде змушений
змінювати свою точку зору.
— Книжок у мене багато — і це
погано, але інакше я не можу: безліч
героїв, які стукають у голову і хочуть
жити. Написане — це вже відрізаний
шматок життя. Найщасливіша мить —

коли дописуєш. Опісля настає момент
нелюбові до створеного і сумнівів
щодо його потрібності людям — якщо
почую про книжку щось добре, то
думаю — що ж, хай уже вона буде…
Закладаю у свої твори переконання,
що якщо ти в щось дуже віриш, то воно
станеться, — поділилась думками про
власну творчість Ірен Роздобудько.
На запитання, як спонукати молодь
читати, у письменниці є цікава відповідь:
— Я багато їжджу по вишах і раніше
казала студентам шаблонні фрази на
кшталт „книга відкриває вам світ“, але
згодом зрозуміла, що треба йти від
супротивного. Тепер я кажу їм, амбітним — не хочеш, то не читай, але будеш
стояти з пляшкою під „Гастрономом“
і в тебе буде рослинно-овочеве життя.
А ще — використовую у текстах імена
відомих особистостей, які, якщо читач
не знає, спонукають хоча б пошукати
в інтернеті, хто вони такі (така хитрість).
Закінчення на 14 с. →
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досягнення

Проектувати міські квартали ми вміємо

Н

ещодавно третьокурсниці Інституту архітектури Львівської політехніки
повернулися з фінального
етапу четвертого міжнародного конкурсу „Проектування мультикомфортного будинку ISOVER – 2013“,
який німецька компанія —
виробник тепло- і звукоізоляціних матеріалів та іншої
продукції для будівництва
проводить серед студентів
архітектурних факультетів
і вишів Європи.

Уляна Притика, Анна Гоц та
Леоніла Руденко про конкурс дізналися під час презентації компанії „Сен-Гобен
Isover“, яка відбулася в нашому університеті взимку.
Організатори пропонували
молодим архітекторам запроектувати житловий квартал „Gluckstein Quartier“
у німецькому місті Мангайм
з урахуванням найновіших
енергозберігаючих технологій та сучасних реалій,
ґрунтуючись на принципах
комфорту виробника будівельної продукції. Попри те,
що багато зусиль і часу забирала зимова сесія, дівчата
недоспали кілька ночей,
створили власний проект і,
отримавши схвалення від
викладача своєї кафедри
архітектурного проектування В’ячеслава Якубовського,

сміливо надіслали заявку
на участь у першому, всеукраїнському, етапі конкурсу.
15 березня в Києві
львів’янки посіли третє місце серед 13 команд із різних
українських вишів. Перше
й друге місця журі віддало
молодим архітекторам із
Полтавського національного
технічного університету. А до
столиці Сербії — Белграда —
володарі трьох перших місць
поїхали в середині травня.
У фіналі конкурсу 16 – 17 травня зустрілися 52 команди
з 22 країн, а разом — близько
ста молодих архітекторів.
— За правилами конкурсу в командах може бути

від однієї до трьох осіб. Ми
були чи не наймолодшими
учасниками. Проектувати
для „Isover“ в Україні, як
і в інших європейських країнах, цьогоріч зважилися
старші студенти — з четвертого, п’ятого і шостого курсів. На усно-ілюстративну
презентацію англійською
мовою ще раз вдосконаленого після київського етапу,
але того самого архітектурного проекту, в Сербії нам
давали 5 хвилин. Потім журі
могло щось запитувати.
Ми бачили презентації всіх
команд, і можу відверто
сказати, що всі роботи були
дуже добрими, якісними

й оригінальними. Навіть
члени журі зізналися, що
вибирати було складно
й критерії оцінювання дещо
розширили. Тому хоч перше
місце й дісталося хлопцеві
зі Словенії, ми з дівчатами
вважаємо, що участь у міжнародному етапі з вдалим
проектом — це вже перемога, — наголошує капітан
львівської команди Леоніла
Руденко.
— Багато наших однокурсників боялися подавати заявку на конкурс. Ми
спробували вперше і тепер радимо всім: дійте за
найпершої можливості! Це
шанс не тільки неочікувано
навіть для себе перемогти,
а й знайти друзів, побувати
в інших містах та країнах,
а можливо, навіть отримати
майбутнє місце праці, — радить колегам Анна Гоц.
З допомогою студентських конкурсів компанія намагається не лише привернути увагу архітекторів до
власних продуктів, а й сприяє обміну ідеями між молоддю, допомагає повірити
в себе. Кращі студентські напрацювання представники
компанії „Сен-Гобен Isover“
рекомендують для втілення
в реальному будівництві
міських кварталів.
Анна ГЕРИЧ

[студії]

ч. 19 [2819]
13 — 19 червня 2013

підсумки

5

коротко

Світлина Ірини Шутки

Основа успіху —
у вмотивованості

С

есія — у розпалі. Більшість бакалаврів складає модулі впродовж цього
тижня, а два наступні — це семестровий контроль, тобто іспити. Для магістрантів екзамени почалися ще 27 травня і триватимуть до 22 червня. Минулого тижня ми завітали на кафедру
теплотехніки і теплових електричних
станцій, де студенти складали, а викладачі відповідно приймали іспити.

Завідувач кафедри ТТЕС професор
Йосиф Мисак розповів про рівень підготовки спудеїв своєї кафедри:
— Насамперед варто сказати про
студентів четвертого курсу, які закінчують бакалаврат і зараз пишуть бакалаврську кваліфікаційну роботу. Я дуже
задоволений, бо на сьогодні, 7 червня,
всі студенти мають вже практично закінчену роботу — на 90 – 95, а то й 100 %,
тобто зробили технологічну, економічну
частини, розділ з охорони праці. П’ятийшостий курси готуються до захисту
у вересні, особливих проблем не бачу,
процес іде нормально. Щодо молодших
курсів, звичайно, в кожній групі є добрі,
є середні студенти, і є такі, що не хочуть
вчитися (тож за результатами сесії доводиться відраховувати 1 – 2 особи).
Загалом перший курс вчиться непогано.
Можна відзначити успіхи четвертокурсників — ТЕС-42 і ТЕН-42.
У п’ятницю студенти груп ТЕСс-11 і
ТЕСм-11 — це спеціальність теплові
електричні станції — складали іспит
із „Маневрених режимів роботи парових та газових турбін“. Спершу виконали письмову частину — теоретичні,
тестові завдання, потім на них чекала

усна компонента. Доцент кафедри
ТТЕС Тарас Кравець, який приймав
екзамен, ділиться спостереженнями:
— Рівень знань буває різним. Є роки,
коли набираємо дуже сильних студентів:
таких може бути до півгрупи, з кращими
студентами можна дискутувати на високому рівні; а буває — є лише „середнячки“ і студенти з нижчим рівнем знань.
Дуже важливою є мотивація молоді.
Якщо колись вона була трохи більшою,
то нині дещо знівельована: студенти
розуміють, що не кожен потрапить на
провідні підприємства і працюватиме
за фахом — і це трохи розслаблює їх.
Вмотивованості та певності в майбутньому студентам кафедри ТТЕС
може додати перспектива навчання за
спеціальною програмою, що передбачає скорочення терміну адаптації до
майбутньої роботи, набуття практичних
навиків. Таку можливість відкрила довгострокова угода, підписана у 2012 році
між Політехнікою та ПАТ „ДТЕК Західенерго“. Професор Йосиф Мисак
розповів, що вже цього семестру п’ять
кращих студентів п’ятого курсу раз на
тиждень, щоп’ятниці, виїжджали на теплові електростанції „ДТЕК Західенерго“,
де безпосередньо пізнають особливості
майбутнього фаху. Відповідно до угоди,
студенти отримують від ДТЕК стипендію
до тисячі гривень, а після закінчення
університету будуть працевлаштовані
на Бурштинській і Добротвірській ТЕС.
Як каже Йосиф Степанович, інформацію
про ці можливості кафедра поширює
вже серед першокурсників — це мало б
стимулювати їх до праці над собою.
Ірина ШУТКА

Під час літньої сесії працює міністерська
„гаряча лінія“. Консультативний телефон активовано у Міністерстві освіти
і науки з метою забезпечення належного контролю за проведенням літньої
екзаменаційної сесії 2012/2013 навчального року у вишах та оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання
інформаційної та методичної допомоги
студентам, викладачам та іншим категоріям громадян. Номер „гарячої лінії“
(044) 481-32-73.
Ректор Львівської політехніки Юрій
Бобало 5 червня зустрівся з директором R&D Центру компанії „Самсунг Електронікс Україна“ Йонг Юн
Кімом. Під час візиту йшлося про
можливість проведення спільних
досліджень та відкриття спільної
лабораторії інформаційних технологій. Компанія „Самсунг Електронікс
Україна“ вже здійснює співпрацю
з вишами Києва та Харкова.
В Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
Як повідомляє УЦОЯО, вже відбулися
тестування з хімії, української мови
і літератури, іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Абітурієнтам рекомендують
заздалегідь ознайомитися з маршрутами доїзду до пунктів тестування та
не забути всі необхідні документи.
Міністерство освіти і науки України
своїм наказом № 502 внесло зміни
до правил вступу у вищі навчальні
заклади. Зокрема, тепер виші мають
право приймати випускників шкіл,
які „здобули повну загальну середню
освіту для здобуття ОКР молодшого
спеціаліста“, одразу на другий курс.
У роз’ясненнях Департаменту вищої
освіти МОН зазначено, що прийом
може здійснюватися на вакантні місця ліцензованого обсягу відповідної
спеціальності на конкурсній основі.
ПАТ „Львівобленерго“ та Інститут
архітектури Львівської політехніки
організовують відкритий студентський
архітектурний конкурс. У ньому можуть
брати участь студенти (або групи до
5 студентів) архітектурних та художніх
навчальних закладів України. Можна
зареєструвати та прислати необмежену
кількість робіт, що відповідають умовам конкурсу. Кінцевий термін реєстрації — 18 червня 2013 року. Докладніша
інформація — на сайті „Наука“.
За матеріалами інформагенцій
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Світлина Ірини Шутки

Історичні фортифікації: науковий погляд

→ Закінчення. Початок на 3 с.

20 – 25 людей, а нині — 70, зростає
й кількість публікацій. Обмін ідеями,
концепціями, практичними навиками —
то велика користь для всіх, — розповів
професор Морегедського державного
університету США Адріян Мандзій, який
є співорганізатором наукової зустрічі.
Професор, українець за походженням, давно вивчає минуле України.
У докторській досліджував Кам’янецьПодільський; згодом зацікавився битвою під Зборовом XVII ст., долучився
до створення концепції заповідника.
Цьогоріч учасники конференції, крім
Львова, працювали у Зборові (говорили про дослідження і збереження
поля битви) й Тустані (про перспективи
використання Урицьких скель).

Арсенал і його майбутнє
Особливу увагу зосередили й на
львівському Міському арсеналі (музей
„Арсенал“). Під час першого засідання
в музеї-ресторані „Арсенал“ науковці
обговорили роботи з розвитку музею
і проект реставрації та пристосування приміщень підвального поверху
і вежі Поворозників під інтерактивний
музейно-виставковий рестораторський комплекс. Розгляд цього питання — на часі, адже реставраційні
роботи пам’ятки XVІ ст. викликають
неоднозначне ставлення — з боку
чиновницьких структур, фахового
середовища. Певне занепокоєння
висловили представники інституту
„Укрзахідпроектреставрація“. Як відомо, мер Львова недавно скерував до
керівників держави та міністра культу-

ри телеграми щодо нищення видатної
пам’ятки національного значення.
Поза механізмами реалізації сама ідея
впровадження комерційної складової
в музейний простір, за словами фахівців, — це світова тенденція: ресторан
чи кафе — якщо вони не суперечать
духу пам’ятки — роблять минуле
ближчим, приносять певний прибуток.
Керівництво Львівського історичного музею, експозиційною площею
якого є музей „Арсенал“, сподівається, що заплановане розширення виставкових площ дозволить виставити
унікальні взірці зброї. Директор ЛІМ
Богдан Чайковський наголошує: щоб
відповідати вимогам часу, треба „відійти від концепції „руками не трогать“,
яка існувала в радянський період,
й перейти до музею активної форми“.
Адже пам’ятка „оживає“, коли має
цікаві атракції, коли, скажімо, окремі
експонати можна потримати в руках.
Ресторан, що нині функціонує в одному
з цокольних приміщень „Арсеналу“ —
лише частина проекту, а інтерактивний
комплекс, за задумом, охопить весь
підвальний поверх. Богдан Чайковський запевняє, що витримані всі вимоги і правила реставрації, закликає
фахівців долучитися до розробки
концепції. Корені ж суперечок навколо
„Арсеналу“ вбачає у „війні“ чиновницьких установ — управління охорони
історичного середовища ЛМР та управління охорони культурної спадщини
і культурних цінностей ЛОДА.
На фоні яскравих прикладів неадекватного втручання в архітектурний простір Львова (як-от прокладання
інженерних мереж на вулиці Лесі Укра-

їнки, занехаяння фрагмента високого
муру на проспекті Свободи) дискусію
щодо майбутнього „Арсеналу“ заві
дувач кафедри РРАК професор Микола
Бевз оцінює позитивно, водночас наголошує на потребі фахового аналізу.
Вважає, що інтерактивну частину
музею збагатило б відтворення веж
Поворозників і Шевської: це був би
унікальний фрагмент середньовічної
фортифікації, адже на сьогодні жодне
місто України, крім Львова, не зберегло таких об’єктів.
За результатами обговорень, учасники конференції ухвалили резолюцію: поєднання музейної функції
з іншими — у формі інтерактивного музейно-виставкового рестораторського
комплексу — вважають перспективним і доцільним, якщо тільки це не порушуватиме автентичність оборонної
пам’ятки. Інтерактивність має бути
прив’язана до специфіки архітектури,
експозиційна складова — домінувати
над ресторанним образом. Серед
плюсів виокремлюють розширення
виставкових площ, відтворення веж;
застереження ж пов’язані зі встановленими вентиляційними коробами
в інтер’єрі та з дерев’яним літнім
майданчиком зовні.

Унікальна спадщина —
справа ентузіастів?
— Нині такий вид архітектури як
фортифікації віджив, функціонально
не потрібний. Але це візитка і біографія кожної держави — її історія,
перемоги і поразки. Тому збереження, реставрація таких об’єктів є дуже
важлива, — каже завідувач кафедри
РРАК. — Маємо велике поле для досліджень: починаючи від видів зброї, які
є частиною історичних фортифікацій,
до їх багатої типології. У різних країнах громадські організації, державні
інституції системно працюють у цьому
напрямі. А в Україні, на жаль, такої
інституції нема — це справа окремих
ентузіастів. Тому, вважаю, наша конференція робить великий внесок у напрацювання методики реставрації,
адаптації фортифікацій тощо.
Микола Бевз запропонував колегам створити спеціальний центр для
дослідження унікальної і багатої фортифікаційної спадщини України.
Ірина ШУТКА
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Галицькі леви популяризують фах інженера

В

ід 8 лютого цього року на кафедрі зварювального виробництва,
діагностики та відновлення металоконструкцій ІІМТ працює студентська
група „Галицькі леви“ Західного регіонального відділення Товариства
зварювальників України. Збори студентського товариства відбуваються
щонайменше раз на місяць. Останнє
засідання було 30 травня.

Світлина Тетяни Пасович

Ідею створити таке студентське наукове товариство висловила завідувач
кафедри професор Ганна Похмурська:
— Ми в цьому не винайшли велосипед, а використали досвід німецьких
вишів. Маємо угоду про співпрацю
з німецьким технічним університетом
у місті Хемніц, де відповідна кафедра
є членом німецького товариства зварювальників. Товариство практикує
створення і підтримку таких студентських груп у навчальних закладах, надає їм часткову матеріальну допомогу,
оплачує поїздки на конференції, купує
навчальну й наукову літературу.
Відтак врахувавши європейський
досвід та чітко розуміючи, що головне
для випускників — працевлаштування
за фахом, керівництво кафедри вирішило створити студентам передумови,
щоб уже під час навчання наблизити
їх до спеціальності, залучати до кола
інженерів-зварювальників ще зі студентської лави. На загальних студентських зборах восени розповіли про ідею
створення СНТ. Долучитися могли всі
охочі. Зараз студентська група нараховує
16 членів. Головою „Галицьких левів“
став третьокурсник Тарас Бирич, писарем — студент другого курсу Нестор

Мозола, а скарбником четвертокурсник
Володимир Лісовський. Куратор СНТ —
асистент кафедри ЗВДВ Іван Хомич.
— У нас підібралася дуже гарна
група, я навіть не сподівалася, що організаційно все виглядатиме так гарно.
Є студенти з різних курсів — від другого
до п’ятого. Я дуже задоволена, бо між
різними курсами студенти рідко спілкуються. А це ще одна така нагода, щоб
вони інтегрувалися навіть у межах нашої
кафедри, — тішиться Ганна Василівна.
За короткий час існування студентське товариство вже побувало
на львівському підприємстві „Галременерго“ ПАТ „ДТЕК Західенерго“, що
виконує роботи з монтажу, наладки,
випробування, модернізації і ремонту
енергетичного обладнання теплових
електростанцій (на Бурштинській,
Добротвірській, Ладижинській ТЕС);
брали участь у зборах Товариства
зварювальників України; прослухали
доповіді на секції „Зварювання, матеріалознавство та інженерія поверхні“
XI міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові
(„лев“ Андрій Войтович виступив із
науковою доповіддю за результатами
своєї магістерської роботи).
А 30 травня відбулося засідання,
де студенти могли передати якісь
свої знання, захоплення справою
молодшим колегам. Третьокурсники
(саме у них не було пар на той час)
провели міні-лекцію та екскурсію
учням Львівського училища дизайну
і будівництва. Майстер групи Олексій
Мельніков — також випускник ІІМТ
(грудень 2008 року) — вирішив зацікавити своїх підопічних професією

інженера. Завідувач кафедри Ганна
Похмурска подарувала групі словник
зі зварювання (за редакцією світлої
пам’яті Михайла Большакова). Учням,
які таки захочуть стати студентами
(а відтак і потенційними „левами“),
посібник ще й як знадобиться.
Куратор студентської групи Іван Хомич коротко розповів історію та мету
гуртка, а потім студенти й потенційні
абітурієнти помандрували в навчальні
лабораторії.
Кожен із присутніх „левів“ показав та описав у лабораторії певне
обладнання, на якому вчаться спудеї
ІІМТ, відповів на запитання молодших
колег (на світлині). А доцент Галина
Лукіна, яка в цей момент якраз завершила заняття для студентів-будівельників, продемонструвала учням,
як функціонує машина для точкового
зварювання.
Окрім того, що цього разу на занятті студентам було приємно відчути
себе такими досвідченими, загалом
заняття в гуртку їм подобаються своїм
прикладним характером.
— Ми співпрацюємо з різними
підприємствами, ознайомлюємося
з найновішим обладнанням, зі спеціалізованим програмним забезпеченням, — захоплено ділиться Віталій
Прудніков.
— У гуртку ми дізнаємося більше,
ніж під час навчання, — додає староста
Тарас Бирич. — Ми були на підприємствах, на заводах. Також спостерігали за
ходом третього молодіжного конкурсу
зварювальників на базі Стрийської
філії ТзОВ „Фроніус Україна“ (доцент
Володимир Білобородченко був у журі),
там нам демонстрували й обладнання.
Зустріла я на занятті й новачка.
Наслухавшись, як хлопці відвідують
різні підприємства, ознайомлюються
з новітніми технологіями, Андрій Капшій зацікавився такими можливостями
і вирішив долучитися.
— А я сьогодні побачив, що є зацікавлення в нашій професії інженера-зварника, — підсумовує останнє
засідання Зеновій Івашкевич. — Думаю, більший інтерес в учнів буде
після того, як вони отримають диплом
зварника — тоді, можливо, захочуть
стати інженерами в цій галузі.
Наступне засідання „Галицьких левів“ відбудеться вже у вересні. Місце
зборів незмінне — 7 аудиторія 16-го
корпусу.
Тетяна ПАСОВИЧ
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молода наука

Невідомі сторінки української історії
стають доступніші

В

іктор Мандзяк, в. о. директора Стрийської філії,
доцент кафедри гуманітарної підготовки Стрийської
філії Інституту підприємництва та перспективних
технологій, торік став переможцем конкурсу „Кращий
молодий науковець року“.
За значні досягнення в навчальній та науковій роботі нагороджений грамотою
Львівської політехніки.

працях. Також продовжую
цікавитися національним
відродженням ХIХ ст. в Галичині. Планую також подати
серію статей із військової
історії про прикордонні конфлікти українських козаків із
Московщиною кінця XVI ст.,
про татарські напади ХV ст.
на територію України.

Шлях до науки

— Раніше студентам читав
історію України, нині — політологію, соціологію і піар,
—розповідає історик. —
Політологія близька до
моєї діяльності, бо я дуже
активний у громадському
житті: пластун з 1992 року,
свого часу навіть очолював Стрийську станицю,
був зв’язковим 25 куреня
УПЮ ім. генерал-хорунжого Романа Шухевича, нині
є головою Станичної ради
Стрийської станиці Пласту.
Був головою контрольно-ревізійної комісії Стрийського
міського об’єднання товариства „Просвіта“ ім. Т. Шевченка, а в 2012 році його
головою. Член Західноукраїнського центру прав людини та громадських ініціатив (ЗЦПЛ) у Стрию, де був
головою правління. Брав
участь у Всеукраїнському
проекті з аналізу програм
політичних партій і блоків
на Стрийщині.

Нині Віктор Мандяк поєднує
викладацьку роботу з адміністративною. Крім цього,
впродовж багатьох років
досліджує нерозкриті, а то
й призабуті сторінки української історії.
Цікавлюсь у Віктора Петровича, коли зрозумів, що
займатиметься науковими відкриттями?
— Все почалося з Малої
академії наук, де на історичній секції отримав перші
фахові знання роботи з науковими дослідженнями,
їх правильним оформленням, — каже мій співрозмовник. — Коли ж став
студентом, зацікавився середньовіччям. Найбільше
задоволення маю від пошуку і відкриття для сучасності
„темних“ сторінок української історичної науки.
В Інституті народознавства,
до прикладу, працював над
малодослідженою темою
етнокультурного розвитку
українських міст Карпатського регіону радянського
періоду, також як учасник
етнографічної експедиції
вивчав культуру українців
Молдови, зокрема мешканців м. Бєльци. Зі шкільних
років збирав інформацію
про битви, що стосувалися
української середньовічної,
ранньомодерної історії.
Моє хобі на третьому курсі
набрало конкретних об-

Громадські
ініціативи

рисів: виникла ідея укласти
довідник на цю тематику.
Після захисту дисертації
вирішив зайнятися збором
цієї інформації професійно
й систематизував її. Внаслідок, у 2011 році у видавництві „Літопис“ вийшов
мій довідник „Битви української середньовічної та
ранньомодерної історії“.
Територіальні рамки воєнних конфліктів, які згадую
в ньому, поширюються на
місця розселення антів,
русів, українських козаків,
починаючи від VI ст. до
Хмельниччини. Торік довідник названо лауреатом
із продажу: він потрапив
у першу п’ятірку номінантів
цієї серії. Власне, довідник
став причиною отримання
звання молодого науковця
року.
— Свої дослідження плануєте продовжувати?
— Звичайно. Вже навіть
готую матеріали до другого видання, бо маю багато оновленої інформації
про різні сутички цього ж
періоду. Дані збираю не
в архівах, а лише вишукую
ту інформацію, яку подавали українські та зарубіжні
історики у своїх наукових

— Знаю, що працювали й
над цікавими проектами…
— На початку 2000-х років
радо долучився до проекту
ЗЦПЛ із дослідження актуальної для нашого регіону
проблеми виїзду заробітчан
до сусідніх країн. На прикладі 11 сіл Стрийщини ми проаналізували політику місцевих органів влади щодо
міграції трудових ресурсів
та запропонували їм рекомендації щодо ефективного
впливу на міграційні про-

цеси. Водночас, на основі
соціологічних досліджень
і громадських обговорень
створили й передали Стрийській районній раді чотири
солідні аналітичні документи
— У 2011 році Ви брали
участь у V Всеукраїнському молодіжному конкурсі
„Новий інтелект України“
й здобули перемогу в номінації „Соціальні проекти“.
Що це за проект?
— З групою однодумців
вирішили започаткувати
кооператив здорового харчування „Віра“ під гаслом
„Свій до свого по своє“.
Власне ця ідея, оформлена в документ, й здобула
у цьому конкурсі друге
місце. Розпочали з молочної продукції, згадавши
добрі традиції українського „Маслосоюзу“, піднімаючи так рівень життя
стрийських селян, їхню
самосвідомість і вміння
себе реалізувати. Нині цю
справу продовжує понад
30 дрібних фермерів і підприємців району, а стрияни
можуть дешевше придбати
не лише городину, молочну
продукцію, а й промислові
товари, які відповідають
європейським стандартам.
Активну допомогу в реалізації ідеї кооперативу надає
кредитна спілка „Вигода“
(був членом її ревізійної
комісії, відтак і головою),
де незаможні українці за
нормальні відсотки можуть
брати кредити на розвиток
власної справи.
Зараз дещо відійшов від
активної співпраці, бо моєї
уваги чекає ще й дружина
і донечка. Крім цього, готуюся вдруге стати батьком.
Однак уважно стежу за цим
процесом. Хотілося б, щоб
ця робота йшла інтенсивніше.
Катерина ГРЕЧИН
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круглий стіл

Перші кроки до реального результату
ініціативи Комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за
кордоном Львівської обласної ради
та Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків з діаспорою
у Львівській політехніці 5 червня відбувся круглий стіл з питань створення навчальних матеріалів для учнів
українських суботніх (недільних) шкіл
за кордоном, зокрема на європейському просторі.
В дискусії взяли участь представники
ЛОДА, Львівської обласної і міської
рад, Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти,
Франкового університету, УКУ, комісії
УГКЦ у справах освіти та виховання,
комісії УГКЦ у справах мігрантів,
українських навчальних закладів із-за
кордону, які працюють у Львові, експерти з МІОКу.
Як відзначив голова комісії з питань євроінтеграції, транскордонного
співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном ЛОР, проректор
із науково-педагогічної роботи УКУ
Павло Хобзей, завдання круглого
столу — реалізувати програму, яку
ухвалила на останній сесії Львівська
обласна рада: розробити методичний матеріал, який можна було б
рекомендувати через освітній сайт Інституту післядипломної педагогічної
освіти суботнім і недільним школам
закордоння.
Модератори круглого столу Павло Хобзей та директор МІОКу Ірина
Ключковська одразу скерували дискусію в потрібне русло. Зокрема,
львів’яни радилися, чим можуть
допомогти українським суботнім
(недільним) школам: новою уніфікованою програмою чи навчальними
посібниками і як узагалі ставитися
до викладання української мови (як
рідної, іноземної чи другої) тощо.
Оскільки робота круглого столу проходила в режимі онлайн, то до дискусії
долучилися представники з Канади
та Німеччини: голова Світової координаційної виховно-освітньої ради
при СКУ, почесний консул Канади
у Львові Оксана Винницька та голова Об’єднання українців у Німеччині
Роман Рокитський.
Як відзначили учасники засідання,
багато українських освітніх закладів
є під юрисдикціями держав проживання і працюють за їхніми про-

Світлина Катерини Гречин

З

грамами. Однак поза увагою залишаються дошкільні заклади і школи,
де навчаються діти 1 – 4 класів, що
мають на меті збереження української ідентичності. Позаяк працювати
з усіма ними одночасно практично
неможливо, тому учасники круглого
столу вирішили зосередити свою увагу лише на тих, які готові до співпраці,
щоб разом виробити чітку модель
роботи, яку потім можна буде поширювати на інші школи. У ході жвавої
і зацікавленої дискусії (а зібралися тут
люди, які працюють із українськими
закордонними школами і добре знають їхні проблеми) учасники зустрічі окреслили стратегію створення
навчального-методичного забезпечення, домовилися організувати
групи для створення підручників та
посібників і розробили механізм спів
праці із закордонними навчальними
закладами, щоб спільно реалізувати
накреслену програму.
— Проведення цього круглого
столу — це лише початок великої
справи, — говорить Павло Хобзей. —
Важливо, аби розпочате діло ми наповнювали конкретикою, тому домовилися, що робочі групи зустрінуться
вже через три тижні. А от стосовно
нинішньої зустрічі, маю подвійне відчуття. З одного боку, добре, що розпочали цю роботу в такому широкому
колі і створили робочі групи. З другого — наразі ще нема чіткого бачення
того, як рухатися далі. Сподіваюся,
наші дальші напрацювання допоможуть обрати правильний шлях. Дуже
важливо, що свою роботу будемо погоджувати з тими, для кого це робимо.
Загалом, на розпочату справу дивлюся

з оптимізмом, бо наші люди дуже відповідальні, мають бажання і зацікавленість робити щось корисне для дітей
по той бік кордону, готові поділитися
напрацьованим матеріалом, творити
для них щось нове, пізнавальне про
країну і мову їхніх батьків.
— На мою думку, сьогодні відбулася дуже цікава розмова між фахівцями, які хочуть робити конкретну
справу, — додає директор МІОКу,
доцент Ірина Ключковська. — Дуже
важливо, що визначили для себе
шлях, яким підемо найближчим часом, і де зможемо вже зараз мати
чіткий результат, корисний для всіх.
А він полягає у створенні освітнього
порталу для українських освітніх закладів різного рівня, його наповнен
ня, структурування, функціонування
тощо. Далі життя саме підкаже, над
чим працювати найближчим часом.
До речі, ми вперше торкнулися теми
дошкілля. Це одна із важливих ланок
загальної освітньої системи. Думаю,
що цим кроком, про який ішла мова
на круглому столі, зробимо спільний
прорив на українському освітньому
просторі зарубіжжя. Ще у 2006 році
я була ініціаторкою того, щоб Львівщина стала активною учасницею
світового українства, долучилася до
вирішення проблем новітньої трудової
міграції. Звичайно, наш інститут радо
долучатиметься до цієї роботи, про яку
мова йшла на круглому столі, але й не
забуватимемо про те, над чим працюємо, адже бачимо перспективу в українській мові як іноземній не лише на
найближчі роки, а й на майбутнє.
Катерина ГРЕЧИН
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отака історія…

„Рильський вільний
і Рильський
пригноблений“

Мистецтво рівноваги
У цій публікації ми не ставимо собі
за мету аналізувати творчу спадщину поета, але не можна не згадати,
що чимало його творів різних часів
були з так званим „подвійним дном“.
За визначенням Віри Агеєвої, Рильський володів „мистецтвом рівноваги“. Звертаючись „до історичних,
культурологічних алюзій, він зумів
зберегти вірність загальнолюдським
„нереволюційним“ (тобто несуголосним з класовими!) уявленням
про добро і зло, вірність класичній
культурі, класичним канонам естетики й краси“.
Мені особисто до вподоби чудова
лірика Максима Рильського, його
філософські вірші, які змушують
задуматися над сенсом життя, історично-патріотичні твори. До слова,
ще зі шкільних років я дивувалася,
як цензура не догледіла поєднання кольорів нашого національного
прапора у вірші „Яблука доспіли…“
і пропустила рядок: „поля жовтіють
і синіє небо“.
Окремо хотілося б сказати про
ставлення Рильського до рідної мови.
І тут показовим є не тільки його вклад
у творення і видання словників чи
хрестоматійний вірш „Мова“, написаний у 1956 році (коли, „завдяки“
більшовицьким ідеологам, українська
мова виконувала другорядну роль
у суспільстві), в якому він радить плекати її „як парость виноградної лози“
і навчає:
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Закінчення. Початок у числах 17, 18

Та особливої уваги заслуговує
вірш „Рідна мова“ й історія з ним
пов’язана. Вперше Рильський прочитав його у 1959 році на IV з’їзді
письменників України. Вдаючись до
засобу персоніфікації, він згадав знущання „царевих блазнів і катів“ над
її „велично-гідним духом“. Підставою
для поетичних узагальнень були всі
ті ганебні документи, які забороняли українське слово — горезвісний
Валуєвський циркуляр, Емський указ
та численні неопубліковані заборони
у радянські часи:
В ярмо хотіли запрягти
Її, як дух степів, гарячу,
І осліпити, й повести
На чорні торжища, незрячу.
Хотіли вирвати язик,
Хотіли ноги поламати,
Топтали під шалений крик,
В’язнили, кидали за ґрати.
Зробить калікою з калік
Тебе хотіли, рідна мати.
І це вже стосувалося не тільки дореволюційного періоду!
Та поет не міг відверто задекларувати свою позицію до кінця, тому друга
частина вірша написана на догоду „мудрій“ політиці ленінської партії.

„Щасливий я,
що з гілки
не зірвався“
24 липня наступного року мине вже
півстоліття, як Максим Рильський відлетів за обрій. Пригадую, як, блукаючи
Голосіївським лісом і оглядаючи експонати в його меморіальному музеї,
я відчувала щось недомовлене, невловиме, таке, що раз-по-раз у житті
повертало мене думками до цієї
постаті. Чи справедливі до нього на-

щадки? Чи належно ми поціновуємо
його багатющу спадщину — поетичну,
перекладацьку, літературознавчу,
мовознавчу, фольклористичну? Висновок однозначний: українська культура
дуже збідніла б, якби в ній не було
Рильського!
Та чи було життя поетові в радість?
Важко відповісти на це питання. Перебуваючи постійно під прискіпливим
оком більшовицьких наглядачів,
контролюючи свої вчинки, слова і думки, не раз відчуваючи зневагу чужих
і своїх, жити було, мабуть, непросто.
І якщо на початку літературної діяльності у поезії „Шлях“ Рильський застановлявся: „Чи ж дійду до кінця його
чесний і чистий?“, то в „Мандрівці
в молодість“ зізнався: „Життєву путь
свою / Нерівно і хитаючись верстав я,
/ І чашу мук за те належно п’ю“. Але
мені більше подобаються інші рядки:
„Листок малесенький на древі всеземнім, / Який щасливий я, що з гілки
не зірвався“.
Жаль, що не маю змоги процитувати інші рядки його найкращих
творів, бо давно вже перевершила
допустимий обсяг статті, але, сподіваюся, що допитливі читачі знайдуть їх у бібліотеці і обов’язково
прочитають.
А відповідаючи на закид про покірність української еліти, мушу нагадати
одну дуже важливу особливість: якщо
російських інакшедумаючих карали
лише за критику влади, то українців
ще й за те, що вони були представниками пригнобленої нації, у якої
вкрали історію, і за те, що вони знали
про це. Верховний архиєпископ УГКЦ
кир Святослав нещодавно так і сказав:
„Ми народ, у якого вкрали історію“.
Тож мусимо повернути собі всі вирвані
сторінки минулого.
Ярослава ВЕЛИЧКО

[суспільство]
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ініціативи

коротко

„Вирій“, що відновлює пам’ять
і об’єднує душі

Ц

ього літа вже вшосте відбудеться
історико-краєзнавчий табір-експедиція „Вирій“. Із 7 до 20 серпня
молодь із України, Польщі, Канади та
Словаччини матиме змогу ознайомитися з історією етнічних українських
земель, що сьогодні знаходяться у
східній прикордонній зоні Польщі.

Учасники табору візьмуть участь у відновленні та реставрації українських
цвинтарів. Також у межах мандрівної
частини табору відвідають терени Лемківщини, Надсяння та Західної Бойківщини, матимуть змогу ознайомитися
з розмаїттям матеріальних пам’яток
та поспілкуватися з живими свідками
історичних подій.
— Цьогоріч ми не охоплюватимемо
нових місць, а будемо працювати на тих
трьох цвинтарях, які відновлювали і впорядковували попередні роки. Незважаючи на вкладену працю, ці території потребують постійного догляду. Тож ми знову
побуваємо в селах Жуків, Подемщина і
Любичі Княжі, — розповідає четвертокурсниця Інституту архітектури Львівської
політехніки Христина Дубницька.
Особливістю цьогорічного табору
буде те, що його співорганізаторами
стануть молоді люди, які в попередні
роки були учасниками. Повністю всю
програму табору продумують та проведуть студенти під керівництвом постійних організаторів Олени Стасюк та
Андрія Котлярчука.
— Цікаво й те, що ми розширили
географію учасників. Цього літа до експедиції долучаться студенти з Києва,
Рівного, Кривого Рогу. Будуть також
учасники з різних молодіжних організацій: „Спадщина“, „Граніт“, „Молода
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Лемківщина“ і, звичайно, „Пласт“. Вони
цікавляться реставрацією, але мало
знають про Закерзоння. Саме на таких
людей зорієнтована мандрівна частина
нашого табору. Ми більше уваги будемо
зосереджувати власне на розширенні
їхнього світогляду. Завдяки поїздкам по
Закерзонні, Лемківщині, історичним розповідям ці молоді люди зможуть дізнатися багато нового, — додала Христина.
Дівчина з власного досвіду знає, як
захоплює така робота. Адже два роки поспіль була учасником табору, а цьогоріч
взяла участь у проекті як організатор.
— Для мене це гарна можливість
розвивати організаційні здібності. Вперше з „Вирієм“ я їхала, як і більшість, знаючи лише те, що це табір, де зібралися з
метою реставрації та відновлення наших
цвинтарів. Та вже в перший рік я багато
довідалася про Закерзоння і відкрила
для себе ще один пласт української історії. Саме тому висловила бажання долучитися до організації експедиції. Хочу,
щоб більше людей дізнавалися про цей
проект. Адже це дуже благородна місія:
ми повертаємо пам’ять та історію нашого народу. Звичайно усвідомлюємо,
що всього нам не вдасться охопити, але
навіть та частина нашої роботи — це вже
поступ. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити забуті захоронення
і, крім цього, намагаємося поширювати
знання серед якомога більшої кількості
молодих людей. Приємно, що не лише
львів’яни беруть участь у „Вирії“. Адже
ця спільна ідея нас об’єднує і поширює
знання по всій території нашої держави
та за її межами, — наголосила моя співрозмовниця.
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові 7 – 9 червня панувала особлива духовна атмосфера — у місті
проходив фестиваль „Ночі храмів“.
Окрім екскурсій та концертів, у суботу у Вірменській церкві пройшла
екуменічна молитва за єдність усіх
християн. На неї прибули Глава УГКЦ
Святослав (Шевчук), очільник Папської ради сприяння єдності християн
кардинал Курт Кох, архієпископ
Української єпархії Вірменської
апостольської церкви Григоріс (Буніатян), архієпископ львівський РКЦ
Мечислав (Мокшицький). До молитви
долучились архієпископ та митрополит львівський Української грекокатолицької церкви Ігор Возьняк,
владика Борис Гудзяк. Глава УГКЦ
блаженніший Святослав запросив
усіх вірян до спільного святкування
хрещення Русі 18 серпня. У цей день
освятять Патріарший собор у Києві.
На святкування прибуде особистий
посланець Папи.
До 1025-річчя хрещення Київської Русі
видадуть Українську православну енциклопедію, знімуть телефільми про
історію християнства і відомі пам’ятки
християнської культури в Україні.
Державні телерадіокомпанії транслюватимуть у прямому ефірі урочистості
з нагоди свята, висвітлюватимуть
науково-практичні конференції, присвячені історії християнства, зустрічі
з християнським духовенством, відомими богословами.
У день смерті просвітителя Маркіяна
Шашкевича, 7 червня, біля його
могили відслужили панахиду та
провели віче. Участь у поминальних
заходах взяли керівники міста й області, а також громадськість Львова.
До могили „Будителя“ на Личаківському кладовищі поклали квіти.
9 червня, у Львові пройшов
ІII Всельвівський велопарад
дівчат. Мета заходу — показати,
що на велосипеді можна їздити
будь-куди: на вечірку, в театр або
на роботу чи навчання. Учасниці
були вдягнуті стильно та красиво,
аби продемонструвати, що для
їзди на велосипеді не обов’язково
вдягати спеціальний спортивний
одяг. Розпочався велопарад біля
пам’ятника І. Франкові і фінішував
на пл. Ринок. Після велопробігу
учасницям зробили колективне
фото та запросили на пікнік.
За матеріалами інформагенцій
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талановиті студенти
повсякденне життя кольоровим і особливим дуже легко. Головне бажання і трохи таланту. Принаймні
Зсвоєїробити
саме такий спосіб обрала першокурсниця Інституту будівництва та інженерії довкілля Віра Антіпова. Стіни
гуртожитської кімнати дівчина прикрасила чарівливими барвами, як це було здавна прийнято в українських хатах, — петриківським розписом

Дівчина, яка вміє творити красу
— Захоплення цим видом
мистецтва увійшло в моє
життя випадково. Спершу
я почала займатися живописом, але мені не дуже
подобалося, що викладачка
нав’язувала свій стиль, свої
думки. А коли вперше побачила петриківський розпис,
то закохалася у цей стиль.
Мене зачарували барви
і квітки з першого погляду,
коли я зайшла в клас, де
навчали цього виду мистецтва, — розповідає дівчина. — Мене дивує, що
так мало людей цікавляться
таким особливим малюнком. Можливо, впливає те,
що це досить копітка робота.
Треба багато і зосереджено
працювати, щоб отримати
бажаний результат. Звичайно, перші кроки в цій роботі
були для мене найважчі. Але
коли знаєш, чого хочеш, то
обов’язково зможеш!
Розвиваючи своє захоп
ленн я, дівчина досягла
чималих результатів. Неодноразово була учасницею
і переможницею багатьох
всеукраїнських конкурсів
із петриківського розпису.
Також брала участь у конкурсі живопису, в межах
якого малювала ілюстрації
до казок. Своїх персонажів
мисткиня розмальовувала
петриківкою, що створило
цікавий ефект. Також Віра досить серйозно захоплюється

писанкарством, була учасницею конкурсу майстрів
„Воскресни, писанко“.
Живопис, петрик івк а,
писанкарство — далеко не
всі захоплення студентки
ІБІД. Дівчина встигає ще
приділяти час вишиванню,
бісероплетінню та спорту. Вона входить у збірну
з гандболу Львівської політехніки. Та незважаючи
на всі свої хобі, студентка
все ж немало часу приділяє
навчанню.
— Мені найбільше подобається те, що я можу
творити природу в особливих тонах і барвах. Хочеться
намалювати щось своє особливе. Чимало художників
виходять на вулицю і малюють архітектуру, людей.
А з петриківкою не сядеш
будь-де, треба мати затишок, чистий розум і думки.
Все, що думаєш, під час

малювання передається
картині, і від цього навіть залежить те, в яких кольорах
будуть картини.
Для університету талант
дівчини відкрив студентський фестиваль „Весна Політехніки“. Віра Антіпова виступала разом із командою
свого інституту і безпосередньо під час їхнього концерту
малювала картину. Ще раз
свій талант дівчина продемонструвала під час святкування Дня матері в ІБІД. Вона
власноруч підготувала чарівні листівки, розмальовані
петриківкою, та створила
малюнок на тематику свята.
— Я мріяла бути архітектором і навіть спробувала вступити у Дніпропетровськ, але, на жаль, мені
це не вдалося. Моя мама
дуже хотіла, щоб я навчалася у Львові. І я не шкодую,
що студентка Політехніки.
Можливо, обрана професія
дещо не дівчача, але, якщо
увійти в курс навчання, то
досить цікаво. Більше натхнення додає саме місто.
Тут справді відчутний дух
справжньої старовини. Також мені дуже подобається,
що у Львові багато парків,
і навіть наші гуртожитки
розташовані серед мальовничої краси. Це такий спокій
і відпочинок! Мені тут дуже
затишно, — ділиться думками співрозмовниця.
Як і кожен митець, дівчина намагається внести
в малюнок щось авторське.
Щоб її роботи різнилися від
малюнків інших художників.
— Я малюю багато крапочок. Мені хочеться підкреслювати різні форми.
Хочу, щоб у моїх роботах
виділялася не одна квітка,
а відразу декілька. Це ніби
додає об’єму моїм творінням. Буває, що натхнення

приходить миттєво, і не
завжди маю під руками
пензлик і фарби. Тоді вимальовую собі в уяві і коли
сідаю до роботи, вже знаю
навіть, які кольори будуть.
Щоб краще розуміти,
в чому особливість петриківського розпису, Віра дала
теоретичний урок і пояснила, як і що потрібно робити,
щоб вийшла ця особлива
техніка.
— Петриківка створюється накладанням кольорів.
Спершу на пензлик (їх майстри роблять власноруч із
котячої м’якої шерсті) треба
взяти декілька шарів фарби.
Наприклад, весь пензлик
вмочити в білу фарбу, тоді на
частину взяти червону фарбу
і на сам кінець ще трошки
жовтої. Натиском пензлика
виводити, і ті кольори поступово будуть переходити
один в одного. На початках
треба пробувати малювати
нескладні елементи, наприклад, зернятка. Головне —
набратися терпіння і знати,
що все вдасться.
Студентка має чимало
творчих мрій. Та найважливіше для неї — популяризувати
цей давній вид мистецтва.
— Зараз мало хто цікавиться і знає про петриківський розпис, особливо
серед молоді. Хочу створити свій сайт, щоб популяризувати такі давні українські
мистецькі традиції. Також
мрію про власну виставку,
але не лише петриківки,
а й портретів, які будуть поєднані з петриківським розписом. Ще однією мрією
є творча студія, де би могла
навчати дітей малювати.
Мені це надзвичайно подобається, — додала наостанок молода художниця.
Наталія ПАВЛИШИН

[мандри]
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в дорогу!

Мандрувати цікаво, легко… і є з ким порадитися

Щ

е трохи — і закінчиться
літня сесія, тож саме час
вирішувати, куди податися на
канікулах. Багато тонкощів
про далекі і близькі мандрівки знають молоді львів’яни
Орест Зуб, який побував
у 45 країнах світу, та Андрій
Мочурад — мандрівник із
п’ятилітнім „стажем“. Хоча
відпочинком їхні мандри
називати не випадає, багато
вражень і приємна втома від
далеких незвичних країв —
може й є найкращим зарядом енергії на весь рік.

„Я злих людей
у світі не стрічав“

Від початків навчання в ЛНУ
імені Івана Франка Орест
Зуб використовував будьяку можливість поїхати
в чужі краї: брав участь
у громадських організаціях,
студентських обмінах, конференціях, семінарах, їздив
на стажування за кордон
і навіть одного разу наважився із однокурсником
добиратися автівкою через
Польщу до Литви. До кінця
навчання в університеті
хлопець відвідав майже
30 країн, навіть побував
уперше на іншому континенті — в Північній Америці. Тож і нинішнім студентам мандрівник радить
найперше звертатися по
допомогу до міжнародних
молодіжних організацій
(AIESEK, BEST), подавати заявки на конференції тощо.
Та й англійську так вдосконалити можна.

Тепер у довгому списку
відвіданих країв — Шрі-Ланка,
Сінгапур, Малайзія, Індонезія,
Таїланд, Кіпр, Палестина, Королівство Оман та інші.
— Початківцям, думаю,
варто спочатку їхати в Європу. Для українця це престижно, комфортно, близько
і можна кілька країн відвідати
за менші кошти. Якщо треба
ще зекономити, ночуйте
в хостелах. Є спеціальні сайти
в інтернеті, де вказані вільні
нічліги. Уявіть, що ви місцеві: харчуйтеся, як вони, не
бійтеся заходити в магазини, купіть собі сім-карту для
мобільного одного з їхніх
операторів. Також радив би
відстежувати ціни на квитки
різних авіаліній: уже стає
доброю традицією для Європи, що завчасу придбаний
квиток на літак може бути дешевшим за наземні переїзди.
Хіба що автостопом і пішки
завжди буде дешевше. Ще
варто мати міжнародний студентський квиток ISIC, який
гарантує знижки при відві
дуванні багатьох туристичних
об’єктів, — зазначає Орест.
До кожної подорожі він
радить готуватися завчасу:
шукати інформацію про країну, в яку їдете, намагатися
завчити базові фрази тамтешньою мовою, прочитати
путівники.
З тими, хто звертається до
Ореста за конкретною порадою, він може спілкуватися
через інтернет із будь-якої
точки світу. Тому не дивуйтеся, якщо розмовляючи з ним
через, скажімо, скайп, ви бачите позаду океан або верблюдів, — то не декорації.
— Щоб мандрувати світом, вистачає знати англійську.
Мені здалося, що не знають її
хіба греки. Щодо гостинності,
то представники різних народів радо зустрічають туристів.
Злих і геть непривітних людей
у світі я ще не зустрічав. Тому
ніяк не поділяю для себе нації
і країни, а жити хочу в Україні,
бо вдома найкраще, — зізнається мандрівник.

Мандрувати =
саморозвиватися
Нинішнього аспіранта ЛНУ
імені Івана Франка Андрія
Мочурада знають у кількох амплуа і частенько під
псевдо „Кондор“ . Він — викладач, культуролог, громадський діяч, фотограф, журналіст і завзятий мандрівник.
Про те, як часто й дешево
вештатися світом, про таймменеджмент і саморозвиток
Андрій розповідає у власному блозі (thelifehack.com.ua).
Наразі там знайдете розповіді та фото 19 країн, у яких
побував мандрівник. Ще
5 нових він планує відвідати
найближчим часом.
— Я не належу до категорії мажорів, які тринькають гроші наліво-направо.
Мої мандрівки економні.
Часто докладний бюджет
описую у блозі. Не знаю
точно, скільки днів у році
мандрую. Цього року подорожував уже загалом
місяць. Наступні два місяці
мене також у Львові шукати не варто. Долучатимуся
до промоції рідного міста
і держави. Це я придумав
проект „Вітер на Схід“, який
підтримала міська рада, тож
разом із Павлом Лозинським
повеземо-понесемо прапор
України і символи Львова
на гору Арарат у Туреччині,
а потім спустимося з ними
в підземні міста хетів, побудовані понад 2 тисячі років

тому. Насправді я мрію побувати у всіх країнах світу.
Але чи це можливо, не знаю.
Тому вистачило б відвідати
всі найекзотичніші, — зізнається мандрівник.
Андрій не визнає відпочинку, який охрестив „лежбищем тюленів“ (два тижні
лежати на пляжі), тому радить молоді об’їздити самостійно без допомоги туристичних агентств хоча б свою
країну. Позитивні враження,
знання історії і нинішніх реалій — гарантовані. Та й багато досвіду для закордонних
мандрівок можна отримати.
До того ж нема потреби
оформляти візу й англійську
відшліфовувати.
— Мова не про те, щоб
не відпочивати, а про те, щоб
не засиджуватися. У самостійних мандрах люди доволі
часто роблять те, чого ніколи
не робили раніше, пізнають
чужі культури, звичаї, людей.
Відбувається саморозвиток
людини, постійне збагачення
емпіричного досвіду, бо проблеми, які трапляються, неможливо відкласти на потім.
Вони вимагають негайного
вирішення. З одного боку голова перемкнулася з буденних проблем і відпочиває,
а з іншого — активно працює
над новими. Це те саме, що
фіззарядка після довгого
сидіння за комп’ютером, —
підкреслює Андрій.
Анна ГЕРИЧ

14

[культура]
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коротко

творча зустріч

Світлина Наталі Яценко

Новеньке від Ірен Роздобудько

→ Закінчення. Початок на 3 с.

Вечір мав і лірично-музичне доповнення — разом із письменницею
до дощового Львова завітав її чоловік
бард Ігор Жук. Він виконав свою нову
пісню „Блюз кавового фусу“, а також
культові „Мухи“. Щемкості зустрічі
додали і розповіді про письменницю
її двох друзів-колег — Галини Вдовиченко та Тетяни Вергелес. Остання,

крім того, вже стала першим читачем
книжки, яка з’явиться на вересневому
Форумі видавців — „ЛСД“, що розшифровується, як ліцей слухняних
дружин. І ще наразі тільки пишеться,
але натхненно, продовження роману
„Ґудзик“ — нові герої, багато пригод
і інтрига „знайде він її чи ні“.
Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

Пора „jazz up“

Л

ьвів продовжує фестивалити. На календарі — початок свята для
тих, хто любить оптимізм
джазу, його підбадьорюючі ритми і готовий
зануритись у їх літню свіжість з головою. Отже — вкотре щорічний Alfa Jazz Fest. Цьогоріч — від 13 до
16 червня на трьох великих сценах міста — на площі Ринок, перед Палацом
Потоцьких і на головній сцені, названій
іменем відомого джазового музиканта
Едді Рознера, у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.
Третій джазовий фестиваль стане ще
масштабнішим, ніж був — понад 100
музикантів із різних країн світу, 30 годин концертів, для яких використають
140 тонн сценічних конструкцій, 82 тонни
світлозвукового обладнання. А також —
майстер-класи та автограф-сесії від світових зірок джазу, зокрема, можливість
поспілкуватися з контрабасистом з Ізра-

їлю Авішаі Коеном та одним
із найвпливовіших гітаристів
світу Ел Ді Меолою. Крім них,
хедлайнерами будуть Dirty
Dozen Brass Band, Till Brönner,
Charlie Haden Quartet West
та Bobby McFerrin. Загалом
очікується приблизно 40 тисяч гостей.
У межах фестивалю 16 червня о 10
ранку перед Оперою розпочнеться
благодійний пробіг „Джазова миля“.
У ньому можуть взяти участь усі охочі,
організатори фестивалю, волонтери
та зірки. На зібрані перед бігом кошти
придбають музичні інструменти для
дитячих будинків Львівської області.
Найшвидший бігун матиме можливість
розпочати завершальний концерт на
Ринку з Олексієм Коганом.
„Хочеш, давай слухати джаз — він
знає більше від нас, все знає ліпше від
нас…“ — Славко Вакарчук теж знає,
що радить. Тому — зустрінемось під
сценою!
Н. Я.

У Львові завершився термін подачі
проектів пам’ятника композитору Михайлові Вербицькому. На
оголошений Львівським регіональним Суспільно-культурним
товариством „Надсяння“ Все
український відкритий конкурс
на найкращу концептуальну ідею
пам’ятника надійшов 21 проект.
Охочі могли їх оглянути у виставковій залі Львівської обласної
організації Національної спілки
художників України до 12 червня.
У музеї-меморіалі „Тюрма на
Лонцького“ репрезентували
авторську кінотрилогію режисера
Аркадія Микульського про Олега
Ольжича. Показ відбувся 9 червня, на роковини загибелі українського поета, якого гестапо заарештувало у Львові у 1944 році.
Документальна стрічка „Я камінь
з Божої пращі…“ однією із
наскрізних тем проводить тему
жертовності як євангельського
мотиву. У фільмі режисер спробував віднайти відповідь — чому
з усієї верхівки керівників ОУН
убили саме Ольжича.
Обрано логотип до відзначення
200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка. На конкурс
було представлено 208 ескізів від
понад 100 учасників. Основними
критеріями відбору були лаконічність, асоціативність з особистістю
Т. Шевченка та ювілейною датою.
Найкращою (тою, яка вимагає
найменше виправлень, бо І місце
не присудили нікому) визнано
роботу Олега Шупляка, викладача
Бережанської дитячої художньої
школи з Тернопільщини.
Наприкінці року завершиться
робота над створенням першого
повнометражного українського
анімаційного 3 D-фільму. „Микита Кожум’яка і вогняна квітка“ —
інноваційна для країни стрічка,
знята в жанрі фентезі і доповнена
елементами українського етносу.
Головну пісню фільму виконала
Злата Огневич. Робота над проектом розпочалася ще в 2007 році,
проте через кризу була припинена. За час паузи її автори трохи
переписали сценарій, виправили
помилки.
За матеріалами інформагенцій

[з читацької пошти]
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творчість наших читачів

наш календар
16 червня — День медичного працівника.

Присвята Богданові Черкесу
Цю землю так любити
вже ніхто не зможе.
О, ці священні краєвиди Раю!
Лиш тут травинка кожна
аж до краю болить тобі,
щоб не пошкодити, не потоптати.
Тут всі кущі і дерево найвище
ти обіймав своїми почуттями…
Це кожна річка
і мала й велика
в палких обіймах верб, калини
тебе вмивала відчуттям Свободи.

Ці вічні хмари над тобою
пливуть циганською гарбою ―
там кинуть трохи тіні,
але втім впускають сонця світло
у наш дім.
Ось Рай тобі,
і ти у нім, Богдане!
Федір ВАСИЛЕНКО,
старший викладач кафедри дизайну
та основ архітектури ІАРХ
Львів, 2013

Майстер ділиться досвідом

Н

априкінці навчального року мені
випала можливість послухати
одну з яскравих особистостей нашого часу — Івана Сала. В музеї Тараса
Шевченка Львівського палацу мистецтв Іван Андрійович, заслужений
журналіст України, розповідав про свій
нелегкий шлях до успіху. Послухавши
розповідь про становлення творчої
особистості в часи СРСР, я була вражена. Настільки цікава історія, що кожен,
хто слухав, був захоплений життєвим
досвідом журналіста.

Іван Андрійович вирізнявся з-поміж інших, він жив у селі, яке й досі безмежно
любить, а тому ледь не на кожні вихідні
та у часі відпустки їде до своєї справжньої
домівки. Від залізниці прямує пішки, як
і в далекому дитинстві, коли щодня до
десятирічки в Магерові долав дванадцять
кілометрів. І тепер, проходячи по рідній
стежці такого близького серцю лісу, з його
пташиними співами, відчуває красу, яку
дехто з нас, міських дітей, можливо, ніколи й не бачив. Природа надихала його
і досі надихає на літературні твори.
Пан Іван по-справжньому закоханий
у своє село… Дехто дивується: як таке
можливо, адже у місті краще. Та письменник має своє бачення на цей світ.
Він настільки тонко відчуває природу та
її животрепетне спілкування, що коли
звільняється з міських клопотів, то до
рідної хати в літню пору йде босоніж,
закинувши взуття на плечі… Чимось нагадує мудреця Григорія Сковороду. Видно,
теж має потребу до кінця зблизитися
з природою. Буває, що дехто з молодших
односельців над’їде автівкою і, пізнавши відому людину, пропонує підвезти,
проте Іван Андрійович гарно дякує і відмовляється.
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Як каже письменник, у дорозі багато
думається і згадується.
Коли він вирішив пов’язати своє
життя з журналістикою, спочатку його
спроби були невдалі. Одначе сільський
юнак був сильний духом, поїхав на Донбас, працював у шахті і далі писав вірші,
статті. І тільки в серпні 1963 року його
зараховано на факультет журналістики
Львівського державного університету
ім. І. Франка.
Перші статті Івана Сала друкували ще
до служби у Збройних силах. У війську
він був кореспондентом газети, а після
закінчення університету проходив службу в органах внутрішніх справ на посаді
керівника політвідділу Львівського УВС.
Маючи такий життєвий досвід, пан
Іван ділився з нами, молодими літераторами і публіцистами, цінними порадами.
Слухаючи цю людину, я почала розуміти: якщо вже досягати успіху, то треба
рішуче йти до кінця, незважаючи на
всякі проблеми чи перепони на своєму
життєвому шляху.
Іван Андрійович завжди мав власну
думку та велику жагу писати, тому за
свою працю отримав почесне звання
„Заслужений журналіст України“. А недавно вийшов друком шостий том його
творчого доробку.
Я впевнена, що майстер слова, незважаючи на поважний вік, ще довго
буде у шерензі воїнів Правди. Зараз він
навчає студентів, нерідко й того, як виживати у світі журналістики, аби зберегти людські чесноти і передати їх іншим.
Олена ТОЛДОНОВ,
учасниця творчої студії
„У Кобзаревій світлиці“ музею
Тараса Шевченка
Львівського палацу мистецтв

Пам’ятні дати
13.06.1773 — народився Томас Юнґ,
англійський фізик, один із творців
хвильової теорії світла.
13.06.1831 — народився Джеймс
Клерк Максвелл, англійський фізик,
автор теорії електромагнітного
поля.
13.06.1874 — народився Марко Черемшина, український письменник,
майстер короткої новели.
13.06.1988 — у Львові на першому
несанкціонованому мітинґу започатковано Товариство української
мови ім. Т. Шевченка (пізніше —
Всеукраїнське товариство „Просвіта“ ім. Т. Шевченка).
14.06.1736 — народився Шарль
Ог’юстен Кулон, французький фізик
і військовий інженер.
14.06.1868 — народився Карл Ландштайнер, англійський імунолог,
лауреат Нобелівської премії; відкрив основні групові антитіла крові
людини та резус-фактор крові.
14.06.1891 — народився Євген Коновалець, полковник, організатор
i провідник ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громадський діяч, теоретик гетьманату
В’ячеслав Липинський.
15.06.1606 — народився Рембрандт
Гарменс ван Рейн, голландський
маляр.
15.06.1934 — відбулося відкриття
І з’їзду радянських письменників
України.
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, знаний український кіноактор, сценарист і режисер.
16.06.1848 — заснування освiтньолiтературного товариства „Галицько-Руська Матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменників УРСР проголосив створення Спілки письменників України.
18.06.1651 — битва козацьких
військ із польською шляхтою під
Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій
Плачинда, український письменник
і громадський діяч.
18.06.1937 — розпочався перший
у свiтi безпосадковий переліт за
маршрутом Москва-Пiвнiчний
полюс-Ванкувер. Екіпаж у складі
Чкалова, Байдукова та Белякова
за 63 год. 16 хв. подолав 8504 км.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник
Тарасові Шевченку на його могилі
в Каневі.
19.06.1862 — у США скасували
рабство.
19.06.1885 — із Франції до НьюЙорка доставили подарунок — статую Свободи.
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тет-а-тет

„Все, що мене не вбиває, робить сильнішою“

Н

як виступають дівчата з Росії — у них дуже хороший
рівень підготовки.
Раніше я була невпевнена в собі, замкнута, а тепер
змінилася — стала більш
відкритою, сильною. Вважаю, що потрібно поставити
собі мету і, незважаючи ні
на що, йти до неї. Тільки так
можна досягнути бажаного.
Найбільша моя перемога
була у 2008 році на чемпіонаті України — ми посіли
друге командне місце. І це
було особливо втішно для
мене.

гуен Росина Лілі — дів
чина, яка дитячі роки
провела на тренуваннях,
щоб згодом ставати переможницею і призером
всеукраїнських та міжнародних змагань із художньої гімнастики, навчається на першому курсі ІКНІ
Львівської політехніки на
спеціальності „прикладна
лінгвістика“. Поза заняттями спортом вона любить
читати романтичні пригодницькі книги і ходити у кіно
з друзями.

Мама, тато, я…
— Мій батько Дік Хіу — в’єт
намець, народився в місті
Ня Чян, але вже 20 років
живе у Львові й навчався
у Політехніці на факультеті
електроніки. Разом з татом
вчилась і мама, львів’янка.
Я відвідувала В’єтнам тричі,
коли була ще малою. Він
мені дуже сподобався —
там тепло, привітні люди.
Родина тата велика — він
має десятьох братів і сестер.
У В’єтнамі, взагалі, більшість сімей багатодітні. За
віросповіданням мій тато
буддист. Найбільшим прикладом у житті для мене
є мої батьки — вони успішні
люди, досягнули багато.

Оскільки батьки навча
лись у Політехніці, а до
того ж цей навчальний заклад мені подобається найбільше зі всіх ВНЗ, то вступила теж сюди. Ми поглиблено вивчаємо комп’ютер,
програмування, математику
і мови — англійську, німецьку й латинську, згодом додасться ще одна.

Без поразок нема
перемог
— У художню гімнастику
мене у чотири з половиною
роки привела мама. Спочатку я займалася для себе,
а потім це переросло у професійне захоплення. Звичайно, я спершу не здобувала
призових місць, а починала
з десятих. Поразки, звичайно, важко сприймати, але,
як то кажуть, „що не вбиває
нас, робить сильнішими“.
На помилках вчаться, поразка — це плюс для мене,
вона стимулює вдосконалювати себе. Взагалі, без
поразок нема перемог.
Моя перша поїздка за
кордон була до Будапеш
та у 2006 році на „Abuda
cup“ — там я посіла п’яте
місце. Взагалі, завдяки
художній гімнастиці відвідала багато країн — Угорщину, Італію, Болгарію,
Польщу, Німеччину, Хорватію. Мені подобається,

Зміни і проблеми
у спорті
— У спорті я б хотіла насамперед змінити ставлення тренерів до дітей, бо
воно не завжди адекватне
і справедливе, покращити
спортивну базу, загалом фінансування, оскільки через
його брак й існує більшість
проблем. У художній гімнастиці, на мою думку, повинно
бути менше акробатики,
а більше жіночності, танців.
У нас ввели у дію нові правила, за якими тепер дозволено використовувати музику
зі словами. Це зміни на краще, бо під музику танцювати приємніше (танцювальні
кроки обов’язкові в кожній
вправі), цікавіше й самому
глядачу. Я вважаю, що під
кожну вправу гімнастки
повинні підбиратися нові
образи, різна музика.
Минулого літа я брала
участь у проекті на Сихові
„Дорожче за кубок“. Це
був табір для дітей. У майбутньому ж мрію створити
власну спортивну школу,
але, якщо відверто, я б хотіла працювати тренером не
в Україні — тренерів тут не
цінують, а в США. В Америці
слабкий рівень підготовки
з художньої гімнастики, і,
якщо у мене буде така можливість, я б не проти його
підняти.

Життя поза
гімнастикою
— Я люблю танцювати, читати українську літературу,
класику, дивитися з друзями зарубіжні фільми, грати
у боулінг — взагалі, активно відпочивати. Успішно
закінчила художню школу
імені Олекси Новаківського — вмію малювати і натюрморти, і комікси, пробую себе у різних напрямах
мистецтва. Але на сьогодні
у мене два завдання — це
успіхи в навчанні і художній
гімнастиці.
Я наразі не ставлю собі
за мету одруження. І з народженням дітей не потрібно
поспішати. Любов — звичайно, для продовження

роду, але більшою мірою,
принаймні для мене, це
душевне пережиття. Жінка
мусить бути, передовсім,
здорова, розумна, ну і, без
сумніву, красива.
Хотілося б, щоб сучасна
молодь вела здоровий спосіб життя (зокрема, я не
дотримуюсь особливих дієт,
а просто намагаюсь їсти менше солодкого й смаженого),
а читачі „Аудиторії“ — досягали усього, що запланували.
Андрій ЗАЦНИЙ

[перерва]

ч. 19 [2819]
13 — 19 червня 2013
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Розбуди мене на світанку…
Розбуди мене на світанку, коли перша пташка заспіває,
зустрічаючи новий день! І я вдихну у себе травень! Вдихну
кожною частинкою всього мого розніженого тіла, ще сон
ними повіками і вловлю його запах! Той свіжий аромат,
яким можна насолодитись тільки тоді, коли прокидається
перша пташка і вітає весь світ!
Її голос підхоплять сотні пташиних голосів. І весну прославлятиме вже цілий хор! А я буду слухати божественний
спів і на мить уявлю, що потрапила у рай. Хіба може бути
щось прекрасніше за шелест зелених трав та спів птахів у
квітучих садах? Коли там ледь чутно дихає вітерець і обережно торкається віток, які погойдуються, погоджуючись із

ним, з кожним його рухом та тихим нашіптуванням лагідних
слів про весну, про любов, про спокій.
У цьому вранішньому спокої народиться сонце. Тільки
воно вміє народжуватись тихо і спокійно. При цьому, кидаючи виклик небу та землі, запаливши небосхил сотнями
червоних вогнів.
Розбуди мене на світанку… Хай ці недоспані хвилини
стануть для мене найбільшою і найсолодшою радістю, бо
тільки пробуджуючись разом із землею, стаю легкою та
сповненою життя…
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії

Кросворд

Горизонтально:
3. Зображення початкових літер імені та прізвища, які переплітаються між собою і утворюють візерунок. 8. Назва
групи північноамериканських племен індіанців та їхньої
мови. 10. Процес відкладання ікри рибами та її запліднення.
11. Електрод, що з’єднаний з негативним полюсом джерела
постійного струму. 12. Просторіччя, на якому розмовляють
представники нижчих соціальних верств населення Лондона; сленг. 14. Дикий австралійський собака. 16. М’яка шкіра
з ворсистою поверхнею. 18. Перевірка знань студентів з
якого-небудь навчального предмета. 20. Підбір акторів, що
найбільше підходять на конкретні ролі; прослуховування,
кінопроби. 22. Окрема книжка збірки творів. 23. Головний
герой фільмів „Матриця“, якого зіграв Кіану Рівз. 24. Великий водоплавний птах із еластичним шкірним мішком під
нижньою частиною дзьоба. 26. Скорочена назва фірми у
вигляді вензеля, що є її емблемою. 28. Соковитий плід кущових рослин. 29. Держава в Азії, що омивається Перською
затокою. 31. Гуцульський чоловічий танок. 33. Останній
володар Трої, батько Кассандри, Паріса. 35. Вузький довгий
човен у народів Центральної та Південної Америки. 36. Невеликий предмет, який носять упереджені люди, вірячи, що
він оберігає від лиха. 37. Тварина класу коралових поліпів,
поширена в морях тропічних широт; морська анемона.

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 18

Вертикально:
1. Дерев’яний тапчан на пляжі. 2. Шведський острів у
Балтійському морі. 4. Береговий орієнтир для кораблів.
5. Підвищення для натурників, для дефілювання моделей.
6. Він буває алкогольний, географічний, температурний.
7. Герой, який очолював похід аргонавтів у Колхіду. 9. Наука, що вивчає хвороби зубів. 13. Відома давнім грекам
частина Землі з центром в Елладі. 15. Наука про спадковість
і мінливість ознак організмів. 16. Сукупність відомостей,
набутих у ході навчання. 17. Назва Цілинограда після 1992
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року. 19. Німецький автомобіль. 21. Річка в Іспанії, яку португальці називають Тежу. 25. Межа, що розділяє території
держав. 27. Спеціально приготовлений густий солодкий
сироп, яким покривають кондитерські вироби; полива.
30. Ансамбль із трьох музикантів. 32. Косметичний засіб.
33. У давньоримській міфології богиня долі, яка у греків називалася Мойра. 34. Терористична організація, що виникла
на острові Сицилія у ХVІІІ ст.

J J J
― Мамо, хочу татуювання…
― Принеси ремінь, зараз буде!

J J J
― Увага! Загубився син начальника подат
кової інспекції ― хлопчик 12 років, особливі
прикмети ― підполковник.

Склала Христина ВЕСЕЛА
J J J
Сержант пояснює солдатам:
― До нас на озброєння прислали нові танки,
з комп’ютерами. Питання є?
― Скажіть, яка у комп’ютера швидкість?
― Для дебілів пояснюю: комп’ютер рухається
зі швидкістю танка!
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[реклама та оголошення]

ч. 19 [2819]
13 — 19 червня 2013

варто знати

Не зваблюйтесь ранніми овочами

І

з настанням літа особливо гостро
постає загроза отруєння людини
нітратами, які містяться в ранніх
овочах. Основними джерелами
надходження нітратів до овочів
є азотні добрива, перегній, промислові відходи та викиди транспорту.
Небезпека полягає у їх високій концентрації в продуктах харчування.

Токсична дія нітратів провокує гіпоксію (кисневе голодування тканин
організму), а також пригнічення
активності деяких ферментних систем, що беруть участь у процесах
тканинного дихання.
Основні симптоми отруєння —
синюшність обличчя, губ, слизових
оболонок, головний біль, підвищена
стомлюваність, зниження працеспроможності, задишка, підвищене серцебиття, сонливість, малорухомість,
запаморочення, потемніння в очах,
порушення координації рухів, у важких випадках — судомне посмикування м’язів, знепритомлювання, а навіть
коматозний стан, що може призвести
до загибелі. Отруєння нітратами настає швидше і протікає важче у дітей.
Вміст нітратів у рослинах залежить
від їх біологічних властивостей. Злаки,
фрукти, ягоди не можуть накопичувати
небезпечну концентрацію нітратів.
Ранні овочі містять нітратів більше, ніж
пізні. В овочевих культурах найбільше
нітратів містить чорна редька, столовий буряк, листковий салат, щавель,
редиска, ревінь, селера, шпинат, зелень петрушки та кропу, коренеплоди.
Кількість нітратів зменшується
під час ретельного миття та чищення
овочів на 10 – 15 %. Петрушку, кріп,
салат рекомендують вимочувати дві
години перед споживанням. У картоплі, моркві, буряках, капусті, якщо потримати їх годину у воді, вміст нітратів

зменшується на 25 – 30 %. Зменшити
вміст нітратів можливо очищенням
і видаленням найбільш „нітратних“
частин рослини. В огірках — це шкірка і черешкова частина, у капусті —
верхні листки, прожилки і качан.
Отруєння нітратами настає швидше і протікає важче при надходженні
в організм нітратів з водою. Перед
приготуванням варто трохи проварити овочі у невеликій кількості води,
воду злити, налити свіжої, а вже
після цього куховарити. Завдяки відварюванню овочів до 80 % нітратів
переходить у відвар, а при смаженні
концентрація знижується на 15 %.
У квашених, солених та маринованих продуктах у перші 3 – 4 доби
відбувається посилене перетворення
нітратів на нітрити. Тож свіжо заквашені капусту, огірки, треба їсти не
раніше як через 10 – 15 діб.
Свіжі салати та соки не зберігайте
у холодильнику, бо надмірне охолодження також сприяє перетворенню
нітратів на нітрити, які ще шкідливіші.
У натуральних м’ясних і рибних продуктах рівень нітратів низький, але їх
іноді додають у готову продукцію з метою поліпшення її споживчих властивостей. У сирокопчених ковбасах майже
вдвічі більше нітритів, ніж у варених.
Не їжте у динях та кавунах нестиглий м’якуш біля шкуринки. Баштанові можна споживати не раніше
серпня.
Споживайте якомога більше чорної, червоної та білої порічки (у висячих плодах нітратів може й взагалі
не бути). Пийте зелений чай — це
натуральні нейтралізатори нітратів.
Бережіть своє здоров’я!
Володимир ЛЯХОВ,
начальник штабу ЦО
Львівської політехніки

Краєзнавчий центр „Паломник“
при Фонді св. Володимира запрошує в цікаві подорожі на літо 2013
30 червня. Словіта — Унів
Словіта: огляд збережених розписів І. Бойчука в монастирській каплиці, огляд
оборонної споруди церкви і монастиря Унівської лаври, покладання квітів до
могил духовних достойників, огляд церкви Сергія Фьодорова.
14 липня. Щирець — Раковець — Вовків
Щирець — місто глибокої історії, пов’язаної з життям та діяльністю багатьох
визначних осіб. Раковець — чудотворне місце. Вовків — місце діяльності отців
Устияновича, Мійського, Волинця. Огляд музею. Спогад про українського дипломата чеха Ґжеґожа.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений паспорт КТ № 043533, виданий
Шевченківським НВ УМВС в Чернівецькій
обл. на ім’я Погайчука Станіслава Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лаб’яка Артура Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лисяк Ольги Владиславівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Клапка Володимира Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гудза Тараса Андрійовича;
утрачену залікову книжку № 0808050, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Голуб Ірини Василівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Буткевича Всеволода Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ніщака Богдана Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мамай Наталії Валентинівни;
утрачений студентський квиток № 08402096,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кахновця Володимира Федоровича;
утрачену залікову книжку № ФЕМ 09-216,
видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Рогочої Богуслави
Олександрівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Харка Романа Миколайовича;
утрачену залікову книжку № 0902278, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Затули Артема Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Буричка Ростислава Ярославовича;
утрачену залікову книжку № 0808229, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Уколова Дмитра Івановича.
Колектив кафедри економіки підприємства
та інвестицій ІНЕМ Львівської політехніки
висловлює щирі співчуття доценту кафедри Володимиру Петровичу Кічору у зв’язку
зі смертю
матері.
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Многая літа!

Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької

Колективи кафедри механіки та автоматизації
машинобудування і НДЛ-40 Інституту інженерної
механіки та транспорту НУ „Львівська політехніка“ сердечно вітають із ювілеєм та з нагоди
60-річчя від дня народження провідного спеціаліста кафедри

13 червня — „Чарівна флейта“ (опера, прем’єра). 18.00.
14 червня — „Створення світу“ (балет). 18.00.
15 червня — „Богема“ (опера). 18.00.
16 червня — „Лебедине озеро“ (балет). 12.00,
„Набукко“ (опера). 18.00.

Ігоря Михайловича МЕЛЬНИЧУКА.
У день славного ювілею бажаємо Вам, дорогий Ігоре Михайловичу, невичерпної енергії, творчих успіхів, сімейного щастя, довгих років життя і плідної праці у Львівській політехніці.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
13 червня — „Неаполь — місто попелюшок“. 18.00.
15 червня — „Криза“. 18.00.
16 червня — „Блазні мимоволі“ (прем’єра). 18.00.
18 червня — „Блакитна троянда“. 18.00.
19 червня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому лишають добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання,
Здоров’я й щастя на багато літ!

Камерна сцена
13 червня — „Катерина“. 19.00.
14 червня — „Божевільна“. 17.00.
16 червня — „Варшавська мелодія“. 18.00.

Многая літа!

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки

Колектив кафедри органічної хімії ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка“ вітає із 60-річним ювілеєм доцента
кафедри органічної хімії, кандидата хімічних наук
Віктора Петровича ВАСИЛЬЄВА.

15, 16 червня — „Собака на сіні“ (прем’єра). 18.00.
16 червня — „Пригоди невгамовного Зайчика та Червоної
Шапочки“. 12.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
14 червня — „Наркіс“. 19.00.
15 червня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.
16 червня — „MA – NA HAT – TA“. 19.00.

Як подати експрес-оголошення
в „Аудиторію“
Експрес-оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість експрес-оголошення
(не більше 25 слів):
•	комерційного характеру —
50,00 грн.;
•	про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені в рамочці, — додатково 5,00 грн.

Вартість експрес-оголошення
до 50 слів — за подвійним
тарифом. Експрес-оголошення
понад 50 слів — за тарифами
реклами.
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 15% від
суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням
податку на додану вартість.
Крайній термін подання ого
лош енн я — десять днів до
виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33.
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С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130638.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
13 червня — „Чарівне кресало“. 11.00.
16 червня — „Чарівник смарагдового міста“. 15.00.
18 червня — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
19 червня — „Вільні метелики“. 19.00.

Будинок орґанної та камерної музики
15, 16 червня — „Музика для душі та серця“.
Адріан Андрейко (тенор),
Олена Третяк (фортепіано),
Олена Мацелюх (орґан). 17.00.
16 червня — Концерт вокальної музики.
Марина Оксенюк (сопрано, Італія),
Андрій Гук (гобой), Михайло Сосновський (флейта),
Олена Мацелюх (орґан). 19.00.
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