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Чи маєте Ви роботу?
„Роботу знайшла, вже рік 

працюю, але зарплата мене не 
зовсім задовольняє. Можна 
шукати й далі. Впевнена, що 
знайду, але такої зарплати, 
якої б мені хотілося, мати 
не буду... Я інженер, і в моїй 
галузі — це будівництво — за-
раз не все добре. Пов’язую це 
з кризою в країні, що триває 
вже досить довго. Я молода — 
і не хочу чекати, доки криза 
закінчиться. Мені хочеться 
зараз щось робити... Я хочу за-
йматися власне проектуван-
ням. У мене з’явилися думки 
про те, щоб перевчитися на 
іншу спеціальність. Другу 
освіту здобуватиму лише са-
мостійно: бачу, самому можна 
отримати чимало знань. Ймо-
вірно це будуть курси в якійсь 
компанії, де зможу отримати 
потрібну кваліфікацію“, — 
ділиться розчаруваннями 
і намірами одна з випускниць 
Політехніки. Отак: диплом до 
рук — і знову за науку.

У „випускний“ момент (один із 
найважливіших перехідних 
етапів у житті!) нав’язливі 
думки про все це — місце 
праці, професійні перспек-
тиви, нові обов’язки і статус, 
відповідальність — більшою 
чи меншою мірою сповнюють 
кожного випускника. Дехто 
„переходить“ спокійно, за-
здалегідь, ще в стінах вишу, 
потурбувавшись про місце 
праці, а дехто — ще без від-
повіді, в тривожному пошуку 
й очікуванні.

Аналітики нині прогнозу-
ють в Україні стабільність 
для працівників лише двох 
сфер — інформаційних тех-
нологій та сільського госпо-
дарства (однак йдеться не про 
масове розширення, а радше 
про точкові заходи з розвит ку 
ключових напрямів, потре-
бу у певних кадрах, як-от 
фахівці з продажу та роботи 
з клієнтами, висококваліфі-
ковані інженери). А ось у зоні 
ризику — банківська галузь, 
будівництво і нерухомість та 
медіа-ринок. Найближчим ча-
сом тут очікувати появи нових 
робочих місць не радять.

Ірина Шкляр, спеціаліст Інституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму ім. В. Чорновола:

„Хочу працювати за фахом, розвивати 
країну“
Зараз я працюю, але не за фахом. Не секрет, що знайти робо-
ту за спеціальністю нині досить складно. Усюди потребують 
стажу, без цього важко. В найближчому майбутньому таки 
хочу працювати за спеціальністю — використовувати здо-
буті знання і розвивати нашу країну. Я інженер-еколог, мене цікавить робо-
та на підприємстві, де актуальними є питання викидів, зменшення тиску на 
навколишнє середовище. Якщо ж ні, шукатиму принаймні щось наближене. 
В будь-якому разі не втрачаю надії, і, думаю, знайду своє місце в житті. Дехто 
з мого курсу вже працює, дехто, як і я, ще в пошуку, але, сподіваюсь, більшість 
буде мати добру роботу.

Анна Яськова, магістр Інституту будівництва та інженерії 
довкілля:

„Працедавцям потрібен стаж“
Я ще шукаю роботу. Планую працювати за спеціальністю — 
„Міське будівництво і господарство“. Але в галузі будів-
ництва без досвіду це трохи складно. Особливо дівчатам. 
Я була в Проектному інституті, „Карпатбуді“, але наразі 
для мене вакансій там не знайшлося. Та пробуватиму ще: 

ходити, шукати, залишати контакти… Зрештою, проектних фірм багато, 
сподіваюся — знайду щось. Наскільки я знаю, у сусідній Білорусії молодому 
фахівцеві простіше влаштуватися на роботу, ніж у нас. Мій знайомий, який 
там теж закінчив будівельний, пішов на роботу відразу після вишу: універ-
ситет дуже допомагає випускникам із працевлаштуванням.

Остап Пона, магістр Інституту будівництва та інженерії 
довкілля:

„Займатимусь наукою“
Моя спеціальність — „Теплогазопостачання і вентиляція“. 
Я вступив на перший курс аспірантури і найближчі три роки 
займатимусь науковою роботою. Це те, чого я хотів, мені це 
подобається. Для мене важливо залишатись в Україні, розви-
вати і змінювати її на краще. Я поставив собі мету і йду до неї.

Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА

Степан Підлісний, магістр Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій:

„Вже працюю і задоволений“
Я отримую диплом магістра зі спеціальності „Системи 
штучного інтелекту“. За шість років навчання були і падін-
ня, і злети, але загалом я задоволений своїми результатами. 
Вже півтора року працюю програмістом у сфері Web. Задо-
волений, бо це робота за спеціальністю, можу самостійно 
забезпечувати себе і бачу можливості для кар’єрного росту. В найближчі роки 
планую розвиватися, набиратися досвіду, долучатися до різноманітних про-
ектів. ІТ-сфера влаштована так, що дозволяє працювати на іноземних за-
мовників із будь-якого місця.
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NOTA BENE!

люди в мантіях

Хвиля випускників  
накрила Політехніку
У січні-лютому Львівська політехніка традиційно прощається 

з випускниками. З 29 до 31 січня дипломи про вищу освіту в уро-
чистій атмосфері Актової зали головного корпусу університету 
отримали вчорашні студенти ІКНІ, ІБІД та ІЕПТ імені В’ячеслава 
Чорновола. Відповідно ринок праці України буквально за три дні 
офіційно поповнився аж на 610 молодих спеціалістів.

Пам’яті Героїв
Символічною стала дата вручення 
дипломів випускникам Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій — 29 січня. Саме цього дня 
українці віддають шану пам’яті Геро-
їв Крут, а цьогоріч ще й згадували за-
гиблих Героїв Майдану. Тому під час 
свого виступу директор інституту, 
професор Микола Медиковський, крім 
привітань і побажань добра та щастя 
у дорослому житті, закликав присут-
ніх вшанувати полеглих за Українську 
державу хвилиною мовчання.

419 випускників усіх шести кафедр 
ІКНІ, серед яких — 250 магістрів та 

169 спеціалістів, у чорно-червоних 
мантіях та конфедератках вщерть 
заповнили Актову залу. Дехто приніс 
із собою українську блакитно-жовту 
символіку. Від імені ректора універ-
ситету професора Юрія Бобала їх 
привітав та вручив дипломи прорек-
тор із науково-педагогічної роботи 
професор Дмитро Федасюк.

Троє винуватців свята підходили 
до кафедри, щоб висловити вдячнысть 
викладачам, батькам і колегам за під-
тримку впродовж студентських років. 
Ірена Товарницька, зокрема, подяку-
вала своїй мамі та побратимам із київ-
ського Майдану, всім тим, хто стоїть 
на боці добра в усіх куточках країни 

і світу, полеглим героям — жертвам 
режиму, серед яких — її сусід Юрій 
Вербицький, а також усім політехні-
кам за чітку громадянську позицію 
і прочитала поезію „До українців“ 
Віктора Баранова.

Є кому будувати…
Випускників стаціонарної та заочної 
форм навчання Інституту будівни-
цтва та інженерії довкілля 30 січня 
також було багато. Зі 148 осіб дипло-
мами з відзнакою можуть похвали-
тися 53 магістри та 21 спеціаліст.

Закінчення на 4 с. m

ІКНІ

фотофакт

Наш університет приймає шахістів-юніорів
Майже 100 юних шахістів із 

різних регіонів беруть участь 
у фіналі чемпіонату Укра їни з ша-
хів серед юніорів. Наймолодшому 
із шахістів, які прибули до Льво-
ва, — 8, а найстаршому — 20 років.

Гостей тепло зустріли минулої неді-
лі у Актовій залі головного корпусу 
університету. Присутні вшанували 
хвилиною мовчання загиблих учас-

ників мирного протесту на Євро-
майдані у Києві.

Шахістів-юніорів привітали 
з початком змагань віце-президент 
Львівської обласної шахової феде-
рації Андрій Матвійчук, проректор 
із навчально-виробничої роботи 
Львівської політехніки Володимир 
Крайовський. Він, зокрема, зазначив, 
що університет не вперше гостинно 
розчиняє двері перед учасниками 

шахових турнірів різного рівня. Ке-
рівництво і надалі підтримуватиме 
цей інтелектуальний вид спорту.

Начальник управління молоді та 
спорту Львівської ОДА Юрій Май-
борода висловив думку, що за дні 
перебування у Львові наші гості пе-
реконаються, що у столиці Галичини 
немає жодних проявів екстремізму, 
що львів’яни радо зустрічають гостей 
з будь-яких куточків України.

Головний суддя змагань — суд-
дя національної категорії, міжна-
родний арбітр ФІДЕ Артем Хрипач, 
викладач кафедри фізвиховання 
нашого університету, розповідає, 
що турнір проходитиме у студент-
ському комбінаті громадського хар-
чування. Гравці змагаються у трьох 
видах шахів — класичних, швидких 
і блискавичних. Завершення турні-
ру і нагородження переможців від-
будеться 13 лютого в Актовій залі 
головного корпусу Політехніки.

Прес-служба Національного  
університету „Львівська політехніка“
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Після того, як прозвучав Держав-
ний гімн України, під звуки „Гауде-
амуса“ молоді фахівці-будівельники 
урочисто внесли університетську 
хоругву.

— Я впевнений, що кожен з вас 
зможе допомогти людству більш 
технологічно, швидко, а найважли-
віше — надійно будувати, розвивати 
та реконструювати. Але Львівська по-
літехніка — це не тільки навчальний 
заклад, де ми зустрілися, де можемо 
знайти місце праці, а ще й чудова вища 
школа, яка формує світогляд кожного 
з нас. Я думаю, що знання, контакти 
і дружні взаємини, які ви здобули тут, 
допомагатимуть вам упродовж усього 
життя, — зазначив у вітальному слові 
проректор із питань соціального роз-
витку доцент Богдан Моркляник.

Щастя й успіху в житті своїм учо-
рашнім студентам побажав директор 
ІБІД професор Зіновій Бліхарський, 
декани та викладачі інституту.

…і дбати про довкілля
Останнього дня січня встигли попро-
щатися з альма-матер 43 випускни-
ки Інституту екології, природоохо-
ронної діяльності та туризму імені 
В’ячеслава Чорновола.

Першим їх привітав директор 
ІЕПТ професор Олександр Мороз, 
а від імені ректора до присутніх 
звернувся проректор із науково-пе-
дагогічної роботи професор Ана-
толій Загородній. Він зазначив, що 

нинішні випускники вже мають пов-
не право називати себе його колега-
ми, бо, отримавши дипломи, стали 
молодими фахівцями. Але для того, 
щоб гідно виконувати свої професій-
ні обов’язки, нинішні швидкі темпи 
розвитку будь-якої галузі змушують 
всіх нас не переставати навчатися 
впродовж усього життя. По допомо-
гу щодо підвищення кваліфікації, як 
і по будь-які фахові поради, прорек-
тор закликав молодь звертатися до 
колективу своїх рідних кафедр.

Дипломи з рук професора Загород-
нього отримали, однак, не всі, хто 
прийшов у мантіях. Через те, що держ-
казначейство не перерахувало кошти 
на рахунок МОН України, останнє не 
виготовило документи про закінчення 
вишу тим, хто домігся диплома з від-
знакою. Подібна ситуація — також 
в інших інститутах Політехніки. Шко-
да, але, мабуть, найкращі випускники 
університету отримають свої дипломи 
в менш урочистій атмосфері.

Анна ГЕРИЧ

люди в мантіях

Хвиля випускників 
накрила Політехніку

m Закінчення. Початок на 3 с.

ІБІД

ІЕПТ

коротко
Розпочато прийом заяв для 

зарахування в перші класи та 
групи підготовки до початкової 
школи „Політехнік-Еколенд“. 
„На базі нашого освітнього 
центру реалізується унікальний 
в країні підхід безперервної мо-
делі освіти в рамках підписаної 
угоди про співпрацю з Акаде-
мічною гімназією та Львівською 
політехнікою. Він забезпечує со-
ціальну адаптацію та готовність 
учня продовжувати свій освіт-
ній шлях“, — розповіла директор 
школи Галина Брегін.

Студентка Інституту архітектури 
Львівської політехніки Анас-
тасія Штукалюк запатентувала 
сірник. Відповідний патент 
Український інститут промис-
лової власності зареєстрував 
27 січня 2014 року. Згідно з ін-
формацією в інтерактивній базі 
„Промислові зразки, зареєстро-
вані в Україні“, мова йде про 
звичайний побутовий сірник. 
Допомогу в оформленні патен-
ту надавала львівська фірма 
„Формула-Брок“, яка вже допо-
магала підприємцям упродовж 
2013 року патентувати зубочист-
ки, планшетні комп’ютери, кор-
ки, вішаки, респіратори, запаль-
нички, лампочки, світильники, 
господарські рукавиці тощо.

Стало відомо про намір соціаль-
ної мережі „Фейсбук“ запустити 
новинний ресурс. Йдеться про 
додаток Paper, який збиратиме 
популярні матеріали з інтернет-
джерел, а також публікуватиме 
кращі статуси користувачів ФБ. 
Як заявляв засновник соцме-
режі Марк Цукерберг, новинна 
стрічка ресурсу повинна більше 
нагадувати засіб масової інфор-
мації, що показує користувачам 
„правильний контент у правиль-
ний час“. Дотепер курування 
наповнення у стрічці здійсню-
валося на основі комп’ютерних 
алгоритмів (кількість „лайків“, 
інтернет-активність друзів). 
Як повідомило одне з інтернет-
видань, соціальна мережа вже 
почала винаймати працівників 
для редагування контенту у сво-
єму новому новинному додатку. 
Представники Facebook відмо-
вилися від коментарів із цього 
приводу.

За матеріалами інформагенцій
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з головної зали

На порядку денному
На черговому засіданні Вченої ради мова йшла про Комплексну про-

граму підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Львів-
ської політехніки на 2011 – 2015 рр. та про виконання ухвал Вченої 
ради університету. З обох питань прийнято відповідні ухвали.

Почали із приємного
Голова львівської обласної проф-
спілки працівників освіти і науки 
Марія Яцейко прийшла подякувати 
політехнікам за плідну співпрацю 
у справі оздоровлення працівни-
ків, студентів і дітей на спортив-
но-оздоровчих базах університету 
„Політехнік-2“ і „Політехнік-3“. 
Ряду працівників цих колективів та 
політехніків вона вручила Почесні 
грамоти, грамоти і подяки. За добре 
підготовлену матеріально-технічну 
базу, організацію дозвілля одним із 
кращих визнано спортивно-оздо-
ровчий табір „Політехнік-2“, дирек-
торові якого Володимирові Білодіду 
перший проректор Володимир Пав-
лиш вручив кубок.

Підготовка кадрів вищої 
кваліфікації
З доповіддю про виконання Ком-
п лекс ної програми підготовки на-
укових та науково-педагогічних 
кадрів Львівської політехніки на 

2011 – 2015 роки виступив проректор 
з наукової роботи професор Зорян 
Піх. Доповідач наголосив на тому, що 
підготовка кадрів вищої кваліфікації, 
докторів та кандидатів наук є важли-
вим чинником розвитку університе-
ту, ознакою рівня професійного по-
тенціалу забезпечення якості освіти, 
рівня інтеграції освіти і науки та рів-
ня наукових досліджень університету.

П’ятирічна комплексна програма, 
що діє у Політехніці, скерована на за-
безпечення умов поліпшення якісно-
го складу через позитивну динаміку 
зростання наукових і науково-педа-
гогічних кадрів вищої кваліфікації та 
частки молодих науковців, створен-
ня відповідних умов для виконання 
та захисту дисертаційних робіт. 
Основні чинники реалізації програ-
ми — підготовка через докторантуру 
та аспірантуру. Як відзначив Зорян 
Григорович, особливістю 2013 року 
було те, що при збереженні без змін 
загальної процедури атестаційного 
процесу захисту дисертацій, відбув-
ся перехід до нових вимог щодо пуб-
лікації результатів дисертацій. Це 

вплинуло на минулорічні чисельні 
показники: при плані 29 докторські 
дисертації захистили 35 працівників 
університету. Найкращі результати 
були в ІКТА, ІХХТ, ІКНІ, ІНЕМ, ІТРЕ 
та ІМФН.

У 2013 році молоді науковці захис-
тили 118 кандидатських дисертацій 
при плані 111. Найкращі умови для 
них створили й відповідно мають 
найбільші показники ІНЕМ, ІКНІ, 
ІХХТ, ІТРЕ, ІКТА, ІГСН, ІБІД, ІНПП, 
ІІМТ. Доповідач відзначив, що при 
підготовці кадрів є проблеми з добо-
ром претендентів до аспірантури та 
ефективністю аспірантури й докто-
рантури. Він наголосив на тому, що 
необхідно вдосконалити процедуру 
проміжної атестації аспірантів та 
посилити контроль за реалізацією 
плану їх підготовки з боку наукових 
керівників.

Катерина ГРЕЧИН

практичні студенти

Фахова підготовка програмістів
Фахова підготовка студентів кафедри програмного забезпечення 

ІКНІ — найважливіше завдання її професорсько-викладацького 
складу. Передаючи спудеям свої знання і вміння, вони „ліплять“ із них 
не лише добрих теоретиків, а й чудових практиків, які вже нині своїм 
інтелектом долучаються до поліпшення нашого щоденного життя.

До успіху — спільними 
зусиллями
— Комп’ютерний світ нині змінюєть-
ся дуже швидко, і, як кажуть студенти, 
слідкувати за цим їм допомагає Ґуґл. 
А ось набути навики практичної робо-
ти допомагають наші викладачі. Вони 
молоді, амбітні, вміють створювати 
серйозне програмне забезпечення, 
тож захоплюють своїх вихованців 
цікавою практичною діяльністю. Та 
й студенти другого-третього курсів, 

які стажуються на фірмах, а третього-
четвертого вже працюють в них, самі 
зацікавлені в тому, щоб у дипломних 
проектах пропонувати реальні прак-
тичні речі. Багато з тих проектів го-
тові до впровадження, а деякі треба 
трохи доопрацювати. Експерти і фа-
хівці з компаній дають високу оцінку 
дипломним проектам студентів. А це 
означає, що кафедрі вдалося змінити 
думку працедавців про своїх випускни-
ків, — не без гордості каже завідувач 
кафедри, професор Дмитро Федасюк.

Керівництво кафедри постійно 
дбає про розвиток матеріально-тех-
нічної бази. Зокрема, за участю ІТ-
кластера Львова створили сучасну 
лабораторію програмування для 
мобільних та вбудованих платформ. 
Компанія „КОМАРХ“ допомогла 
ще з однією лабораторією, де є нові 
комп’ютери, мережа, сервер. Споді-
ваються в лютому відкрити філіал ка-
федри ПЗ в компанії „ЕЛЕКС“, де сту-
денти на практиці опановуватимуть 
сучасні технології, використовуючи 
обладнання, методики, технології 
і програмне забезпечення компанії. 
Спільно з ІТ-асоціацією працюють 
і над проектом ІТ-експерт: фахівці 

Закінчення на 8 с. m
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наукові хроніки

Нині вчені працюють над синтезом нового хімічного елемента 
з атомним номером 117 — тимчасова назва Унунсептій. А півтора 

століття тому, коли Дмитро Менделєєв узявся за систематизацію 
хімічних елементів, їх було відомо 63. У ці дні виповнюється 
180 років від дня народження видатного російського вченого. Про 
історію відкриття Періодичного закону і побудови Періодичної 
системи хімічних елементів — завідувач кафедри хімії і технології 
неорганічних речовин Політехніки, професор Віктор Яворський

Періодична  
система елементів:  
історія пошуку гармонії

Не лише, але 
передовсім хімік
— Дмитро Менделєєв пра-
цював у галузях загальної 
хімії, фізики, хімічної тех-
нології, сільського госпо-
дарства, метрології, гео-
графії. Він автор першого 
російського підручника 
„Органічна хімія“ (1860 р.). 
Займався вивченням роз-
чинів та ізоморфних су-
мішей, створив сольватну 
теорію розчинів. Запропо-
нував рівняння стану іде-
ального газу, висунув гі-
потезу походження нафти, 
ідею підземної газифікації 
вугілля. Член багатьох ака-
демій наук, один із засно-
вників Російського фізико-
хімічного товариства.

Але найбільшу славу вче-
ному принесло відкриття 
Періодичного закону і скла-
дання Періодичної системи 
хімічних елементів. У 1860-х 
роках уже було відкрито 
63 елементи, визначені їхні 
атомні маси, описані їхні 
властивості та властивості 
численних сполук. У нако-
пиченому матеріалі зорі-
єнтуватись ставало дедалі 
важче — з’явилась нагальна 
потреба впорядкувати його.

Спроби 
систематизації
— До 1860-х років було 
багато спроб системати-
зації хімічних елементів. 

Першою можна вважати 
поділ усіх елементів на 
метали й неметали Єнсом 
Берцеліусом та Антуаном 
Лавуазьє. Вдалою спробою 
був і поділ елементів на 
тріади, яку запропонував 
німець Йоган Деберейнер 
(правило тріад). Приклад 
тріади — Літій, Натрій, 
Калій. Та згодом виявило-
ся, що подібність власти-
востей спостерігається не 
обов’язково у трьох еле-
ментах. Значним досяг-
ненням було і розміщення 
відомих хімічних елемен-
тів у порядку зростання 
їхніх еквівалентних мас, 
яке у 1863 році здійснив 
англійський хімік Джон 
Ньюлендс. Він помітив, 
що в ряді восьмий елемент 
(Флюор) нагадує перший 
(Гідроген), дев’ятий (На-
трій) — другий (Літій) 
і т. д. Одержані ряди із 
семи елементів назвав 
октавами, а встановлену 
закономірність — пра-
вилом октав. Цікаво, що, 
крім хімії, Ньюлендс захо-
плювався музикою і в пе-
ріодичному повторенні 
хімічних властивостей 
елементів вбачав про-
яв гармонії, що властива 
музиці. І хоч періодичний 
закон учений сформулю-
вати не зумів, сучасники 
його ідеї не сприйняли, 
проте вони мали величез-
не значення для відкрит-
тя періодичного закону. 

Зрештою пізніше вне-
сок Ньюлендса оцінили: 
у 1887 році Королівське 
товариство Великобри-
танії нагородило учено-
го золотою медаллю Деві 
(найвизначнішою до по-
яви Нобелівської премії 
відзнакою в галузі хімії).

Тріумф хімії
— Тріумфом хімії став 
1869 рік, коли Д. Менде-
лєєв і незалежно та майже 
одночасно з ним німець-
кий хімік Лотар Мейєр 
розмістили всі відомі на 
той час хімічні елементи 
в порядку зростання їх-
ніх атомних мас, виявили 
періодичне повторення 
їхніх властивостей, сфор-
мулювали Періодичний 
закон і сформували Періо-
дичну систему елементів. 
Властивості простих тіл, 
а також форми та власти-
вості сполук елементів пе-
ребувають у періодичній 
залежності від величини 
атомних ваг елементів.

У радянські часи чітко 
проглядалась тенденція 
представляти авторами 
значущих наукових вина-
ходів тільки радянських 
або російських учених. 
Це було ігнорування іс-
торичної правди. Щодо 
відкриття Періодичного 
закону, то в усіх підруч-
никах ім’я Мейєра не зга-
дувалось, лише — Менде-

лєєв. У своєму підручни-
ку „Основи теоретичної 
хімії“ я вперше відновив 
історичну правду, напи-
савши про науковий вне-
сок Мейєра.

Обидва вчені достой-
ні слави за відкриття 
Періодичного закону. 
Це визнало Королівське 
товариство Великобри-
танії, присудивши їм 
у 1882 році золоті медалі 
Деві. Водночас заслуга 
Д. Менделєєва перева-
жає. Він глибше усві-
домив сутність закону, 
його Періодична система 
чіткіша. Будував її, твор-
чо, глибоко аналізуючи 
властивості елементів та 
їхні атомні маси. Якщо 
елемент за своїми влас-
тивостями не відповідав 
черговому місцю у табли-
ці в порядку зростання 
атомних мас, учений за-
лишав це місце порожнім. 
Так передбачив існуван-
ня 12-ти нових хімічних 
елементів. А властивості 
трьох із них описав до-
сить докладно: це еле-
менти з порядковим но-
мером 21 (Скандій), 31 
(Галій), 32 (Германій), 
їх учений назвав екабор, 
екаалюміній і екасиліцій. 
Ці елементи незабаром 
будуть відкриті: фран-
цузький дослідник Лекок 
де Буабодран відкрив ека-
алюміній і назвав його на 
честь своєї країни Галієм, 
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швед Ларс Фредерік Ніль-
сон — Скандій, а німець 
Клеменс Вінклер — Гер-
маній. Властивості еле-
ментів практично збі-
глися з передбаченими 
Д. Менделєєвим, що під-
твердило правильність 
Періодичного закону. 
Складаючи Періодич-
ну систему елементів, 
що є графічним виразом 
цього закону, російський 
вчений виправив атомні 
маси деяких елементів 
(Хрому, Індію, ін.), але 
допустив і певні відхи-
лення від закону, розміс-
тивши невідповідно деякі 
елементи.

Майбутнє обіцяє 
закону розвиток
— Розуміючи величезне 
значення Періодичного 
закону, Д. Менделєєв не 
переоцінював свою роль. 
Наголошував: відкрити 
закон зміг лише тому, 
що спирався на плечі по-
передників. Водночас 
безмежно вірив у його 

правильність і писав: 
„Майбутнє не загрожує 
законові руйнуванням, 
а лише розбудову та роз-
виток обіцяє“.

Відкриття Періодич-
ного закону і складання 
Періодичної системи еле-
ментів — знаменна подія 

в історії хімії. З’явилась 
надійна основа для сис-
тематизації елементів, 
їхніх сполук, уточнення 
властивостей тощо. Однак 
тогочасний рівень розви-
тку науки ще не дозволяв 
пояснити низку питань. 
Це стало можливим за-

вдяки теорії будови атома 
в першій половині ХХ ст., 
що ознаменувала дальший 
розвиток Періодичного 
закону, дала відповіді на 
низку важливих запитань.

Записала  
Ірина ШУТКА

техносвіт
ІТ у ТОПі. Лідерами ТОП-25 найбіль-

ших IT-компаній України стали 
Luxoft, SoftServe і EPAM System. 
У кожній компанії нині понад три 
тисячі працівників. Luxoft із пред-
ставництвами в Києві, Дніпропе-
тровську, Одесі, як і раніше, очолює 
рейтинг. З-поміж топ-компаній, що 
присутні у Львові, — крім SoftServe 
і EPAM System, також GlobalLogic, 
ELEKS, ISD, Lohika Systems. Нині 
сумарна кількість спеціалістів 
25 лідерів ІТ-галузі становить майже 
26,5 тисяч, інформує DOU.

Українській Вікіпедії — 10! Від 
першої статті „Атом“, що з’явилась 
у 2004 році, українська Вікіпедія 
розрослась нині до 482 тисяч статей. 
Це найбільша енциклопедія україн-
ською мовою, за кількістю статей — 
16-та серед 287 мовних розділів 
відкритої мережевої енциклопедії, 
інформує ГО „Вікімедіа Україна“. 
Ювілейний рік творці української 
Вікіпедії розпочали з протесту: в де-
яких законодавчих нормах (зокрема 
про екстремізм, наклеп), схвалених 

ВРУ 16 січня, вони побачили загро-
зу для права вільно накопичувати, 
поширювати і використовувати 
інформацію, що, як стверджували, 
могло б виявитись у блокуванні 
статей, зменшенні джерельної бази 
для них, переслідуванні редакторів 
і адміністраторів Вікіпедії, котра чіт-
ко позиціонує себе поза політикою 
й ідеологією, дотримується норм 
нейтральності, об’єктивності.

На Марсі була життєдайна вода? 
Марсохід Opportunity, який відзна-
чив десять років перебування на 
Червоній планеті, недавно натрапив 
там на дуже давню породу, хімічний 
склад якої дозволяє зробити висно-
вок: приблизно 4 млрд. років тому 
на Марсі існувала вода, сприятлива 
для живих організмів. Пізніше вона 
стала менш придатною для життя. 
Учені прагнуть з’ясувати, скільки ж 
різних сприятливих для життя типів 
середовищ могло існувати на Марсі.

Lenovo зростає. Google продає ви-
робника телефонів Motorola Mobility 
китайській компанії Lenovo, най-

більшому виробнику і лідеру з про-
дажу ПК у світі. Завдяки угоді тепер 
Lenovo, прогнозують аналітики, 
збільшить свою долю й на світовому 
ринку смартфонів (зокрема завдяки 
Американському континенту) і скла-
де конкуренцію таким гігантам, як 
Samsung і Apple. Тим часом Google 
планує зосередитись на інноваціях 
в екосистемі Android.

Антибіотики — таки на здоров’я? 
Американським науковцям вдалося 
зробити аміноглікозидні антибіоти-
ки менш шкідливими для здоров’я 
людей, повідомляє журнал Nature 
Communications. Якщо раніше їхня 
антибактеріальна активність нега-
тивно відображалась на рибосомах 
клітин власне людського організму, 
то синтезовані ученими нові амі-
ноглікозидні сполуки завдають їм 
менше шкоди. Це крок до створення 
безпечних антибіотиків, сподіва-
ються науковці.

За матеріалами інформагенцій

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
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з компанії проводять експертизу 
з методичного забезпечення і допо-
магають із певного напряму орієн-
тувати ту чи іншу дисципліну на до-
сягнення кращого результату з під-
готовки фахівців-програмістів.

Особистості формують  
під час навчання

— Дмитре Васильовичу, які найціка-
віші роботи студентів Вам за пам’я
талися?
— Серед торішніх дипломних робіт 
хотів би відзначити роботу Андрія 
Тимочка „Мобільний додаток-довід-
ник „Транспортна система Львова“. 
Ця програма надає користувачам 
мобільних пристроїв з OC Windows 
Phone7 довідкову інформацію про 
транспортну систему у Львові. Крім 
довідника, який містить список усіх 
транспортних маршрутів Львова, про-
грама містить компоненти для навіга-
ції та пошуку, відображення на карті, 
формування лінії маршруту, створен-
ня персонального списку маршрутів 
тощо. Студенти Андрій Вандич і Во-
лодимир Кошлатий вирішили завдан-
ня автоматизації укладання розкладу 
занять на основі унікальної гібридної 
схеми острівної моделі паралельного 
генетичного алгоритму. Розпарале-
лення процесу здійснюється за допо-
могою трирівневої архітектури тех-
нології GRID в межах єдиного обчис-
лювального кластеру. Нині прямих 
аналогів не існує. Данило Костишин 
розробив програму-афішу культурних 
подій міста для мобільних пристроїв 
на платформі IOS. Програма надає 
користувачам мобільних пристроїв 
з операційною системою IOS інфор-
мацію про культурні події та їх лока-
цію у Львові з відображення на карті, 
можливість обмінюватись інформаці-
єю з друзями через соціальні мережі, 
нагадує про важливі дні чи події в ка-
лендарі. Для реалізації використано 
хмарні технології Google App Engine, 
мови програмування — Python 2.7.2, 
Objective-C 2.0.

В мене є група студентів першо-
го курсу на магістерці, які також 
конкретними практичними завдан-
нями наповнюють свої магістерські 

роботи. Так, Євген 
Яворський опрацьо-
вує „Лінгвістичні до-
слідження засобами 
інформаційних техно-
логій“, тобто розроб-
ляє програмне забез-
печенням для психо-
лінгвістичного аналізу 
тексту, хоче написати 
алгоритм і засоби для 
психолого-лінгвіс-
тичного дослідження 
творів письменників. 
Тетяна Цимбалюк до-
лучилася до розробки 
інформаційної систе-
ми для університету. 
Коли вона буде реалізована, кожен 
студент зможе через інтернет бачити 
свої оцінки, слідкувати за результа-
тами навчання, сесії. Є надія, що до 
літа ця система буде готова. Окремі 
студенти працюють над забезпечен-
ням надійності програмного забез-
печення. Серед них — Марія Мончак 
і Христина Пилипчук, які розробля-
ють математичні моделі, методи на-
дійності діагностики якості програм-
ного забезпечення. Студенти про-
довжують роботу над електронним 
веб-посібником з вивчення україн-
ської мови для дітей-емігрантів за 
кордоном, яку розпочали випускни-
ки Роман Шубравий та Роман Козак. 
Це вже майже завершений продукт. 
Володимир Андрієнко розробляє сис-
тему, за допомогою якої можна буде 
запобігати великим аваріям чи по-
ширенню аварії в енергетичних сис-
темах. Частина студентів розробляє 
алгоритми розпізнавання зображень, 
за якими можна визначати точні міс-
ця руйнування, поширення тріщин 
в енергетичних системах. Вадим 
Дроков займається покращенням ре-
алістичності моделювання поширен-
ня звуку, тобто вираховує алгоритм 
розрахунку відбиттів та забезпечення 
реалістичної симуляції поширення 
звуку в приміщенні, особливо там, 
де погана акустика.

— Чи їздять студенти за кордон на 
навчання чи стажування?
— Ми над цим працюємо і вже готові 
брати студентів на навчання за спіль-
ними програмами з Німеччиною. 
Робимо все, щоб наші студенти мали 

подвійні дипломи: України і Польщі. 
Започаткували цікавий європейський 
Темпус-проект (віртуальне іннова-
ційне середовище для студентів, які 
навчаються в галузі інформаційних 
технологій), який до весни плануємо 
завершити. Його результати повин-
ні забезпечити студентові набуття 
знань і вмінь підприємницької діяль-
ності та інновацій. Це означає, що 
він не просто вивчатиме цей предмет 
і складатиме іспит, а й знатиме, що 
через рік-два зможе створити влас-
ний проект чи ідею, виставити це на 
обговорення, знайти інвестора, який 
міг би це втілити в життя. Один із но-
вих напрямів кафедри — моделюван-
ня, аналіз і забезпечення надійності 
програмного забезпечення. Студенти 
та аспіранти створюють нові моделі, 
підходи щодо забезпечення якості су-
часного програмного забезпечення. 
Працюють і над програмним забез-
печенням для мобільних вбудованих 
систем, складають для них програми. 
З допомогою такого пристою можна 
довідатися багато інформації про те 
чи інше місто, де перебуваєте. Нас ті-
шить, що студенти хочуть створити 
корисні суспільству продукти для міс-
та, для інформатизації суспільства, 
а не просто захистити диплом і отри-
мати оцінку. З цими студентами ціка-
во спілкуватися, бачити їхнє прагнен-
ня до креативності, до нового. Ми до 
цього їх дуже заохочуємо. Тому на-
магаємося упродовж навчання сфор-
мувати з них особистості, бо це дає їм 
добру перспективу на майбутнє.

Катерина ГРЕЧИН

практичні студенти

Фахова підготовка програмістів
m Закінчення. Початок на 5 с.
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євромайдан

Коли ми разом — ми одна родина
Чим і як би не закінчились євромайданівські протести, вже можна 

зробити певні висновки. Передовсім ми переконалися, що історію 
треба знати. І слід враховувати досвід (не лише свій) і ті помилки, на 
яких давно варто було навчитись.

Ще один висновок: разом — сила. 
Навіть беззбройний протест досягає 
цілі, коли народ протистоїть разом, 
не відступаючи ні на крок. Відловлю-
ють активістів поодинці, коли немає 
поряд дружнього плеча. Так само їхні 
машини підпалюють уночі, коли ті 
стоять під вікнами квартир.

Хто міг подумати ще два місяці 
тому, що люди не просто вийдуть на 
протест, а зможуть самоорганізува-
тися на такий тривалий період? Що 
людям не страшні будуть ні пере-
слідування, ні погрози, ні викраден-
ня й побиття, ні люті морози? Адже 
Євромайдану передували протести 
підприємців, виступи афганців. І ті 
майдани стояли недовго. Їх розганяли 
або вони повільно згорталися й роз-
ходилися. Євромайдан стоїть третій 
місяць. Він діє чітко й організовано. 
Так, є різні думки й ідеї, є різні вчин-
ки й дії. Час від часу лунають звину-
вачення „провокатори“ чи „слабаки“. 
Оперативне реагування в соцмережах 
іноді грає й негативну роль: так само 
швидко поширюється неправдива 
й неперевірена інформація.

Але Євромайдан є. І з ним не 
можна не рахуватися. І навіть силь-
на влада не може заплющувати на це 
очі. Відтак під тиском людей парла-
ментарі були змушені вже 28 січня 
відмінити „диктаторські“ закони, 
ухвалені 16 січня.

Була інформація, що понад 50 ре-
гіоналів були готові на тому ж поза-
черговому засіданні Верховної Ради 
голосувати за опозиційний 
проект закону про амністію, 
за яким усіх ув’язнених акти-
вістів мали звільнити без жод-
них умов. Однак Президент 
двічі приїжджав на засідання 
фракції ПР і, за свідченням 
деяких джерел, гучно (так, що 
це було чути в коридорах) пе-
реконував підтримати проект 
представника партії регіонів 
Юрія Мірошниченка. Пізно 
ввечері спікер Володимир Ри-
бак поставив на голосування 
першим саме цей документ. 
Незважаючи на протести 

опозиції (за їхніми словами, цей 
проект мав виноситись на голосу-
вання другим), голосування відбу-
лося: рішення було ухвалено 232-ма 
голосами (опозиціонери зауважили 
10 – 15 карток депутатів, яких не було 
в залі). Відтак амністія може набути 
чинності тільки після того, як про-
тестуючі звільнять всі зайняті будівлі 
державних установ і транспортних 
шляхів. Заступник голови Адміні-
страції Президента Андрій Портнов 
раніше заявив, що закон передбачає: 
якщо його вимоги „не будуть викона-
ні протягом 15 днів, цей закон авто-
матично втратить чинність“.

Євромайдан об’єднує різних лю-
дей. Але в цьому — його сила. Ради-
кали активними діями спонукають 
владу реагувати, більш помірковані 
лідери опозиції ведуть перемови-
ни. Головне — не розсваритися і не 
розділитися, не реагувати на фейки 
і провокації.

Цей різний Євромайдан — не 
лише в Києві. Протестують мешкан-
ці всіх областей. „У нас немає поділу 
між Сходом і Заходом. Є поділ між 
тими, хто любить Україну і хто її не 
любить“, — ще у грудні казав Блажен-
ніший Любомир Гузар. Та й у центрі 
столиці зібралися представники різ-
них регіонів, тут розмовляють різ-
ними мовами. Тому твердження про 
західняків-„екстремістів“ не витри-
мують жодної критики.

Хіба екстремісти прибирають роз-
бите скло у захопленому приміщен-

ні (як це було в Українському Домі), 
чистять сніг на Майдані? Хіба вони 
грають на фортепіано замість роз-
трощити його? А навіщо „оскажені-
лим нацикам“ бібліотека, яку постій-
но поповнюють літературою (після 
завершення акцій протесту всі книж-
ки передадуть у сільські бібліотеки)?

Мабуть, на жодне з цих питань 
не мають відповідей представники 
силових структур. Але якби вони за-
мислились, мабуть, не були б такими 
переконаними, що Євромайдан — це 
проплачений протест. Якби вони 
проаналізували ці банальні факти, 
солдати й силовики збагнули б, що 
люди відстоюють свої ідеали, свої 
права, можливість жити в правовій 
державі, мати право вибору (а не 
лише виконувати безглузді команди, 
і навіть злочинні).

Зате це легко зрозуміли європейці 
та американці. Йдеться не лише про 
високопосадовців, а й про реакцію 
суспільства. У центрі Мюнхена (Ні-
меччина), де відбувалась конферен-
ція з питань безпеки, сотні українців 
зібрались на підтримку Євромайдану. 
Активісти з’їхались не лише з різних 
регіонів Німеччини, а й із сусідніх 
держав — Чехії та Польщі. Перед 
учасниками зібрання виступили Ар-
сеній Яценюк та Віталій Кличко, які 
напередодні прибули на дипломатич-
ний форум, на якому владу представ-
ляв очільник МЗС Леонід Кожара.

Польські теле- і радіоканали на 
знак солідарності з Україною 1 лю-
того о 17.15 увімкнули пісню поль-
сько-українського гурту Taraka 
„Podaj Rękę Ukrainie“ („Подай руку 
Україні“). Слова пісні супроводжу-
валися відеорядом з останніх подій 

Євромайдану у Києві, а в при-
співі використано перший ря-
док із нашого Гімну. Студен-
ти вирішили подякувати сусі-
дам за підтримку України на 
шляху до реформ: 3 лютого 
о 15.00 львівські студенти, ак-
тивісти львівського Євромай-
дану та Автомайдану провели 
поблизу Генерального кон-
сульства Республіки Поль-
ща у Львові загальноміську 
акцію „Коли ми разом — ми 
одна родина“.

Тетяна ПАСОВИЧМюнхен
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Делегат Х з’їзду СКУ у Львові (20 – 22 серпня 2013 року) Микола Бірюк із Воронежа написав до 
редакції матеріал про південні райони Воронежчини (їх 11 із 32-х), які у побуті називають 

„українськими“. Хотів, аби студенти дізналися про них більше. А ще він присвятив цій темі вірш

Нашого цвіту — по всьому  
світу

Край українських 
першопоселенців
На півдні Воронежчи-
ни проживають нащадки 
українських першопосе-
ленців. Після трагічної 
для України битви під 
Берестечком у 1651 році 
козацький полк на чолі 
з полковником Іваном 
Дзінківським відступив на 
північ і після кількадобо-
вого переходу на конях зу-
пинився в недобудованій 
фортеці Острогозьк (за-
раз районне місто Воро-
незької області). Це були 
першопоселенці півден-
ної частини Воронезького 
краю. Впродовж декількох 
років українське населен-
ня швидко збільшувалося 
за рахунок родичів і дру-
зів козаків цього полку. 
Тоді це були вільні землі, 
які не підлягали ніякій 
державі. Воронезькі землі 
з родючими чорноземами, 
наповненими звіриною 
лісами і багатими рибою 
річками дуже сподобалися 
козакам. Вони стали жити 
організованою громадою, 
до того ж впровадили такі 
порядки, як у Запорізькій 
Січі. Пізніше ця заселена 
українцями земля отрима-
ла назву Подонь. Історія 
Подоні дуже цікава і не-
звичайна, довгий час вона 
була самостійною, епі-
зодично то з’єднувалася 
з Росією, то з Україною, 
то знову ставала самостій-
ною. Російські царі й укра-
їнські гетьмани мали бага-
то своїх клопотів і не дуже 
цікавилися цією терито-
рією. Нарешті цар Олек-
сандр І звернув на неї ува-

гу і в 1801 році при-
єднав до Росії. 
Цікаві подроби-
ці з життя цього 
народу описані 
в двох неве-
личких книж-
ках: „Острого-
щина“, Прага, 
1942 р.; „Подонь“, 
Прага, 1943 р. Зараз 
вони — надзвичайна бі-
бліографічна рідкість, але 
є у Львівській бібліотеці 
імені Стефаника.

Аркадій Животко — 
публіцист, 
письменник, 
патріот
Аркадій Животко (1890 – 
1948) — український па-
тріот, громадський діяч, 
публіцист, письменник, 
історик, педагог, заслуго-
вує на добру пам’ять.

Народився він у селі 
Пухово Острогозького по-
віту, зараз воно належить 
до Ліскинського району 
Воронезької області. Його 
політична і культурно-
просвітницька діяльність 

яскраво прояви-
лися в буремний 

1917 рік. В цьо-
му році Укра-
їнський наці-
ональний з’їзд 
Острогожчини 
і Валуйщини 

обрав студента 
А. Животка го-

ловою Острогозь-
кої Центральної Ради 

і членом Київської Цен-
тральної Ради. Він стає 
одним із головних ініціа-
торів приєднання Подоні 
до автономної України. 
Ідея такого приєднання 
знайшла широкий відгук 
серед українців Воронеж-
чини, так що опозиція 
опинилася в меншості. На 
жаль, Київська Централь-
на Рада проявила непослі-
довність у цьому питанні. 
В одній зі своїх ухвал вона 
віднесла Подонь до Укра-
їни, але пізніше в іншій 
ухвалі Подонь не була на-
звана в числі українських 
земель. Це призвело до 
великого розчарування 
українців Подоні й опти-
мізму опозиції. Приєдна-

ти Подонь до України не 
вдалося.

В роки громадянської 
війни більшовики не дуже 
церемонилися і прибіч-
ників української ідеї 
розстрілювали як сепа-
ратистів. Аркадію Живо-
ткові довелося втікати на 
Волинь і в Кременець, де 
він працював деякий час 
вчителем, а в 1923 році 
емігрував у Чехословач-
чину і поселився у Празі, 
де була велика колонія 
української інтелігенції. 
Працював викладачем 
в Українському вищому 
педагогічному інституті 
і був завідувачем архіву 
Українського громадсько-
го комітету, який пізніше 
перейменували в Україн-
ський історичний кабінет.

1920 – 30-ті роки — 
період розквіту творчої 
діяльності А. Животка. 
В Кременці й Ужгороді 
публікуються його збір-
ники віршів для дітей, 
у Львові — праці з істо-
рії української журна-
лістики, в Празі — статті 
з проблем дошкільного 
виховання, в Закарпат-
ті — нариси про літера-
турний процес. У львів-
ському журналі „Літера-
турно-науковий вісник“ 
з’явилися його спогади 
про події на російсько-
українськім пограниччі 
в 1905 – 1918 роках.

З особливим захоплен-
ням А. Животко досліджу-
вав історію української 
преси, в 1938 році опу-
блікував свій курс лекцій 
на цю тему, прочитаних 
у Подебрадах (Чехословач-
чина), друге значно допо-
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Про автора
Микола Давидович Бірюк — голова Воронезького українського товариства „Перевес-
ло“, професор Воронезького державного університету, член Наукового товариства 
ім. Шевченка з фізико-математичних наук (Донецька філія). В 1964 – 67 рр. навчався 
в аспірантурі на кафедрі теоретичної радіотехніки і радіовимірювання Львівської 
політехніки „Вона мені не чужа, — пише українець із Воронежа, — я навчався разом із 
моїм другом — професором ІТРЕ Богданом Андрійовичем Мандзієм, а потім упродовж 
року працював асистентом. У Юрія Теофановича (Величка) пройшов школу не тільки 
з радіотехніки, а й з української самосвідомості“.

Українська мова
В південних районах — калина,
По селах — вишневі садки,
В лісах пломеніє шипшина
І в зелені білі хатки.

Живуть тут здавна українці,
Звичаї свої зберегли.
— Господарі ви чи чужинці?
— Не знаєм, звемося „хохли“.

Як праска, пройшлася система
По долях радянських людей,
Знущався, карав чорний демон
Під стягом марксистських ідей.

Холодними ранками роси,
Горять чорнобривці, як жар,
Одягнена в зелені Розсош,
Садками розцвів Богучар.

Культури вкраїнської попіл
Ще теплий під небом лежить,
І … спокій, страхітливий спокій
Приреченим птахом кричить.

А мова живе, мова діє,
В південних районах звучить,
Серцями людей володіє
І гріє їх душі щомить.

Як скарб, віддають її дітям
Батьки тут із давніх-давен,
Як диво, сія перед світом
Воронезький біль-феномен.

Живи, розквітай, наша мово,
Гартуйся в священній борні.
Рости, українськеє слово,
В духовній, святій борозні!

5.12.1992 р.

наш календар

Пам’ятні дати
6.02.1903 — народився Юрій Шовко-
пляс, український письменник.
7.02.1804 — народився Микола Марке-
вич, український історик, письменник, 
етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садовський 
(Тобілевич), видатний український 
актор i театральний діяч, письменник 
i перекладач.
7.02.1942 — відбувся І Собор єпископів 
УАПЦ у Пінську, який започаткував від-
родження УАПЦ на українських землях.
8.02.1106 — князь Володимир Мономах 
уклав перший дидактично-художнiй 
твір княжої Руси-України „Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Марко-
вич, український фольклорист i етно-
граф, член Кирило-Мефодіївського 
братства.
8.02.1834— народився Дмитро Мен-
дєлєєв, російський вчений, один із 

авторів періодичної таблиці хімічних 
елементів.
8.02.1918 — росiйськi війська під ко-
мандуванням М. Муравйова окупува-
ли Київ. Унаслідок більшовицьких по-
громів та масових розстрiлiв загинуло 
близько 5000 українців.
9.02.1918 — підписано Берестейський 
мир, за яким Німеччина, Австрія, Ту-
реччина та Болгарія визнали Україну 
самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, ви-
датний учений, дослідник Слобiдської 
України.
9.02.1937 — помер український пись-
менник Юлiян Опiльський (справжнє 
прізвище Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь Виши-
ваний (справжнє прізвище Вільгельм 
фон Габсбурґ), український поет, який 
загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1900 — створено першу в Україні 
політичну партію — Революційну укра-

їнську партію (РУП), засновником якої 
був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самiйло Ве-
личко, український козацький літо-
писець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин, 
український композитор i письменник, 
громадський діяч.
11.02.1989 — у Києві відбулася Уста-
новча конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка (пізні-
ше — Всеукраїнське товариство „Про-
світа“).
12.02.1871 — народився Лесь Мартович, 
український письменник i громад-
ський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир 
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували Ольгу 
Басараб, члена Української Військової 
Організації (УВО).
12.02.1939 — відбулися перші вибори 
до сейму Карпатської України.

внене видання з’явилося 
в 1946 році. Порівняно 
недавно, в 1990 році, 
книга була перевидана 
в Мюнхені (Німеччина).

В 1945 році А. Живо-
тко переїхав у Західну 
Німеччину, поселився 
в місті Ашаффенбург, 

де завідував філіалом 
музею-архіву Україн-
ської Академії мистецтв 
і наук. Тут він і пішов 
із життя в 1948 році. 
Пов ного покажчика пра-
ці А. Животка немає та, 
мабуть, і бути не може, 
бо хвилі життя жбурляли 

його в різні кінці світу, 
треба було рятуватися 
в неспокійний час. Ко-
роткі відомості про ньо-
го можна знайти в Укра-
їнській енциклопедії, 
яка вийшла в Торонто 
(Канада) в 1993 році ан-
глійською мовою.

Куди б не кидала його 
доля, невидимі духовні 
канали завжди зв’язували 
його з Україною і зокре-
ма з любою його серцю 
малою батьківщиною — 
українським Подонням 
на Воронежчині.

Микола БІРЮК, 
професор Воронезького 

державного  
університету,  

голова Воронезького 
українського товариства 

„Перевесло“
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коротко
На площі Ринок у Львові 

2 лютого волонтери Майда-
ну „Свої“ провели флеш-моб 
на підтримку українців зі 
східних областей „Схід, ми 
з вами!“. Близько сотні лю-
дей, тримаючи в руках жовті 
та блакитні листки, утворили 
Державний прапор України. 
Також на львівському Євро-
майдані пройшов молебень 
матерів. Жінки тримали 
в руках таблички зі словом 
„Мама“ і закликали своїх ді-
тей уникнути кровопролиття.

29 січня створили Комісію 
із розслідування порушень 
прав людини в Україні, 
до якої ввійшли 12 авто-
ритетних правників, пра-
возахисників і колишніх 
політв’язнів. Мета Комісії — 
розслідування порушень 
прав людини під час реалі-
зації громадянами права на 
мирні зібрання, починаючи 
з 30 листопада 2013 р. Голо-
вою комісії став Надзвичай-
ний і Повноважний Посол 
України, суддя міжнародного 
трибуналу щодо колишньої 
Югославії (2001 – 2005) про-
фесор НаУКМА Володимир 
Василенко. До складу ко-
місії увійшли чимало по-
важних громадян, зокрема 
політв’язні Євген Сверстюк 
та Василь Овсієнко.

Альпіністи львівського 
гірського клубу „Екстрем“ 
мають намір під час цього-
річної експедиції на Кавказ 
назвати одну з безіменних 
вершин іменем члена клубу 
Юрія Вербицького, якого 
жорстоко закатували під 
Києвом. Раніше альпіністи 
„Екстрему“ вже присвоїли 
кавказьким вершинам імена 
Степана Бандери й Андрея 
Шептицького.

Біля Національного академіч-
ного українського драма-
тичного театру ім. Марії 
Заньковецької нещодавно 
встановили незвичну вело-
парковку. Щоб не порушити 
історичний колорит центру 
міста, велостоянку створили 
в ретро-стилі.

За матеріалами інформагенцій

герої не вмирають

Крути — символ незламності 
українського духу
Минуло майже століття (96 ро-

ків) із часу, коли 29 січня 
1918 року трохи більше трьох со-
тень київських студентів і бійців 
вільного козацтва на станції Кру-
ти (під селищем Крути та поблизу 
села Пам’ятне) виступили проти 
чотиритисячної більшовицької 
армії Михайла Муравйова. У бою 
під Крутами оборонці української 
державності отримали перекон-
ливу військову перемогу.

Двадцять семеро молодих людей, які 
потрапили в полон, стратили. На 
похороні Голова Української Цен-
тральної Ради Михайло Грушевський 
назвав юнаків, які загинули в нерів-
ній боротьбі, героями. На початку 
2012 року на Аскольдовій могилі в Ки-
єві, де поховані крутяни, встановили 
пам’ятник: кам’яний козацький хрест, 
у центрі якого висічений тризуб, під 
яким цитата з Євангелія — „Найбільша 
любов — життя покласти за друзів“.

П’ятигодинний бій став символом 
героїзму української молоді. Цей по-
двиг крутян особливо символічний 
у світлі сьогоднішньої боротьби, яка 
третій місяць триває у нашій країні. 
Студентів-протестувальників, яких 
жорстоко розігнали 30 листопада 
2013 року, та й тих, хто продовжує об-
стоювати свої права, часто порівню-
ють із Героями Крут.

29 січня зранку на Аскольдовій 
могилі в Києві зібралося більше ти-

сячі людей, щоб хвилиною мовчання 
та молитвою вшанувати пам’ять і по-
двиг крутян. Під час поминального 
молебню згадували і полеглих героїв 
Євромайдану. Політик Микола Томен-
ко під час вшанування героїзму молоді 
теж проводив паралелі між тодішньою 
боротьбою і сьогоденням. Він зокре-
ма сказав: „Трагічність нинішнього 
моменту полягає у тому, що якщо 
молоді люди в 1918 році обстоювали 
свободу і незалежність України у бо-
ротьбі з російськими військами Му-
равйова, то сьогодні вони обстоюють 
свою свободу і незалежність у бороть-
бі з формально українською владою 
і формально українською міліцією“.

Цьогоріч різномасштабні поми-
нальні заходи відбувалися в усій Укра-
їні. У Львові традиційно під час вша-
нування Героїв Крут поклали квіти до 
могили учасника бою під Крутами Іго-
ря Лоського на Личаківському цвин-
тарі. Опісля відбулась поминальна 
молитва за трагічно полеглими у бою 
під Крутами та виступи представників 
влади і громадськості.

Також квіти поклали до могили ак-
тивної учасниці створення Львівсько-
го державного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою імені 
Героїв Крут, політв’язня, громадської 
діячки Ірини Калинець. У ліцеї в цей 
день пройшов вечір-реквієм вшану-
вання подвигу Героїв Крут.

Наталія ПАВЛИШИН
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волонтерська ініціатива

Європейська Академія для 
української молоді
Молодіжна громадська організація „Академія Укра-

їнської Молоді“ у Львові як партнер Європейської 
волонтерської служби та консультативний представ-
ник програми ЄС „Молодь — в дії“, а віднедавна — 
„Еразмус+“ пишається тим, що, сприяючи розвиткові 
волонтаріату, допомагає нагромаджувати у суспіль-
стві соціальний капітал, руйнує стереотипи про євро-
пейців в Україні та українців у світі, заохочує молодь 
до вивчення іноземних мов та уможливлює міжкуль-
турний діалог. Щоб „вступити“ до лав її „студентів“, 
тестів писати не треба, а балами й дипломом за напо-
легливість стане ваш життєвий успіх.

Єдина в Україні львівська 
Академія Української Мо-
лоді офіційно зареєстро-
вана в 2002 році. За майже 
12 років діяльності бага-
то львів’ян знають про її 
конкретні проекти: „Літ-
ню дитячу школу“, благо-
дійну акцію „Миколай про 
тебе не забуде“, мовні Єв-
роклуби, Центр волонта-
ріату, Форум соціальних 
інвестицій, позашкільний 
виховний осередок для ді-
тей „Світлиця“ тощо. Про 
саму Академію львів’яни 
знають небагато, бо „са-
мопіаритися“ вона ніколи 
не старалася. Так каже її 
нинішня очільниця — 
„зимова“ випускниця 
Інституту економіки та 
менеджменту Львівської 
політехніки Світлана Род-
нєнкова.

— Ми провадимо ши-
року виховну програму 
для дітей та юнацтва. 
Як і більшість ГО, ви-
користовуємо для цього 
великий соціальний по-
тенціал молоді: всі ми, 
які долучалися до коман-
ди 12 років тому, і ті, які 
активні тепер, працюємо 
на волонтерських умо-
вах. Одним із основних 
наших завдань є ство-
рювати можливості для 
молоді, щоб вона могла 
реалізувати свої таланти 
у певних проектах, подо-
рожувати, співпрацювати 
з ровесниками-українця-

ми та європейськими сту-
дентами тощо. В нашому 
офісі, на вул. Стрий-
ській, 24, багато років діє 
центр „Світлиця“, що за-
ймається позашкільним 
вихованням дітей від 
6 до 14 років. Це безко-
штовна гурткова робота 
і мовні клуби, які про-
вадять волонтери-носії 
мов із різних країн. На-
разі приймаємо 2 волон-
терів з Австрії і Польщі. 
Розговорити 25 – 30 дітей 
під час уроку шкільному 
вчителеві надзвичайно 
важко. А з носієм мови, 
тим більше в наших не-
величких групах, вони 
змушені спілкуватися 
іноземною, — україн-
ську волонтери-іноземці 
рідко розуміють. Діти мо-
жуть з перших уст дізна-
тися про традиції і сього-
дення інших країн. Є ще 
курси мов для дорослих, 
які також ведуть волон-
тери. Щоб потрапити на 
них, треба просто прийти 
і вибрати час, який вам 
найбільше підходить. Без 
попередніх записів, — за-
значає Світлана.

У співпраці з Євро-
пейською волонтерською 
службою (ЄВС) Академія 
Української Молоді ор-
ганізувала Центр волон-
таріату, від якого щороку 
до країн Євросоюзу виси-
лають 10 – 12 волонтерів 
на коротко- та довго-

термінові (до 12 місяців) 
волонтерські соціальні 
програми, що стосують-
ся екології, культури, 
праці з дітьми, молод-
дю, інвалідами тощо. 
Так само Академія при-
ймає європейців, про-
понуючи їм відповідну 
програму проекту, який 
попередньо затверджує 
і фінансує ЄВС. Кожна 
волонтерська програма 
передбачає проживан-
ня, страхування і харчу-
вання для волонтерів як 
за кордоном, так і у нас. 
Крім цього, каже Світла-
на, українцям допомага-
ють при оформленні віз, 
курують під час усього 
терміну перебування на 
території ЄС.

— У жовтні минуло-
го року ми реалізовували 
проект, що стосувався 
людей із вадами зору. До 
Львова приїхали 4 групи 
таких осіб з Італії, Біло-
русі, України та Поль-
щі. Нам потрібно було 
показати, що вони такі 
самі члени суспільства, 
як і всі ми, а їхні фізич-
ні вади не мають ство-
рювати психологічного 
дискомфорту чи про-
вокувати надзвичайних 
обмежень з нашого боку. 
Для учасників прове-
ли воркшопи, пов’язані 
з музикою і пластикою 
тіла. Вони самі створили 
і записали коротку раді-

опрограму для студент-
ського радіо „УКУпочці“ 
(УКУ), яка є свідченням 
того, що незрячі можуть 
бути працівниками ме-
діа. Працюючи з такими 
людьми, отримуєш не-
звичайний досвід і розу-
міння того, що зазвичай 
ми сприймаємо їх доволі 
шаблонно, — розповідає 
дівчина.

В Україні за програмою 
Європейського волонтер-
ського обміну працює 
близько 40 організацій. 
Світлана зазначає, що 
з колегами вони спілку-
ються, обмінюються до-
свідом та проектами, якщо 
не можуть самостійно 
знайти для них учасників. 
Академія плідно співпра-
цює з різними структу-
рами Львівської міської 
ради, місцевими вишами 
та громадськими органі-
заціями. Саме студенти 
Франкового університету 
та Львівської політехні-
ки — серед найактивніших 
волонтерів. Про нові ціка-
ві проекти, в яких можна 
взяти участь, доки офі-
ційний сайт знаходиться 
в розробці, організація 
повідомляє в соціальних 
мережах (Фейсбук, Вкон-
такті). В режимі онлайн 
всі охочі можуть уточню-
вати незрозумілі для них 
деталі.

Анна ГЕРИЧ
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молодіжний лідер

Запорука мого успіху — послідовність 
і постійна робота
Активна молодь 

Львівської по-
літехніки має кілька 
осередків, де може реа-
лізовувати власні ідеї, 
задуми. Міжнародна 
студентська організа-
ція BEST об’єднує по-
літехніків, які вміють 
знаходити креативний 
підхід до досить склад-
них і серйозних техніч-
но-інженерних питань.

Магістрантка першого 
року навчання Інституту 
комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій 
Львівської політехніки 
Ірина Возьна четвертий 
рік поспіль активно долу-
чається до діяльності BEST 
у нашому університеті.

— Ще на першому кур-
сі я дізналася про студент-
ську організацію BEST. 
Щоправда, спершу взага-
лі думала, що це щось на 
зразок турагентства для 
студентів. Вже потім зро-
зуміла, що насправді ця 
структура має цілком інше 
завдання і мету. Та й уза-
галі, щоб кудись поїхати, 
треба докласти чимало зу-
силь і часу, — розповідає 
студентка.

На початку діяльності 
в молодіжній організації 
для дівчини найважливі-
ше було — друзі, з якими 
проводила чимало вільно-
го часу. Зараз BEST цінує 
передовсім за проекти 
і можливість займатися 
тим, що подобається.

— Не уявляю повно-
ти свого життя без BEST. 
Вільний від навчання час 
в основному приділяю ді-
яльності в організації. 
Адже це можливість не 
лише самореалізовуватися, 
а й постійно дізнаватися 
щось нове, чого не навчать 
у жодному університеті. І, 
звичайно, вагоме місце 

посідають друзі — люди, 
з якими постійно і багато 
спілкуєшся, працюєш…

Серед великих про-
ектів, в організації яких 
брала участь Ірина Возь-
на — це „Інженерний 
ярмарок кар’єри“ (цього-
річ відбудеться всьоме) 
та „Інженерні змагання“ 
(у Політехніці проводять 
уже шість років поспіль). 
Організація таких масш-
табних проектів — до-
сить тривалий і непростий 
процес.

— Найголовніше — 
спершу створити сильну 
відповідальну команду, 
і тоді все вдасться. Про-
цедура досить проста: пе-
редовсім обирають голов-
ного організатора, а після 
цього він формує команду 
тих, хто відповідатиме за 
зв’язки з компаніями, ло-
гістику, піар тощо. Але 
осторонь не залишається 
жоден „бестівець“ — до-
помагають усі. Періодич-
но відбуваються збори 
організації, які проводять 
впродовж 3 – 5 місяців, 
доки триває підготовка 
проекту, — розповіла мо-
лода активістка. — Окрім 
цього, весь час роботу ко-
манди контролює вико-
навча рада, яку колектив-
но обирають на рік.

Щоразу Ірина зважу-
ється на новий напрям ро-
боти, охоплюючи в такий 

спосіб досить широкий 
спектр діяльності. Вже 
перший організаційний 
досвід здобувала під час 
підготовки „Інженерних 
змагань“. Не раз займала-
ся залученням студентів 
до різноманітних освітніх 
курсів, підготовкою „Інже-
нерного ярмарку кар’єри“ 
тощо. Зараз працює у ви-
конавчій раді осередку 
BEST у Політехніці і від-
повідає за зв’язки з гро-
мадськістю і маркетингові 
комунікації. Також залуче-
на до проведення всеєвро-
пейського етапу інженер-
них змагань (EBEC – Eu-
ropean BEST Engineering 
Competition), фінал яких 
відбудеться цього літа 
в Ризі та об’єднає студентів 
зі всієї Європи (займаєть-
ся піаром і зв’язками з гро-
мадськістю).

Окрім цікавої роботи, 
BEST — це ще й можли-
вість подорожувати, зна-
йомитися з новими куль-
турами, набувати друзів 
по всій Європі. Як каже 
моя співрозмовниця, 
можна побувати в кожно-
му куточку, де діє органі-
зація, головне — мати для 
цього час.

— Вперше з BEST я їз-
дила в Румунію. Це дуже 
цікава і повчальна поїзд-
ка. Нас було троє дівчат, 
які вперше поїхали за кор-
дон, тож через брак досві-
ду взяли замало грошей, 
тому довелося добиратися 
автостопом. Та все закін-
чилося успішно, люди там 
дуже приязні. А загалом за 
освітніми програмами та 
культурним обміном по-
бувала в Польщі, Франції, 
Угорщині, Бельгії, Нідер-
ландах, Німеччині, — роз-
повіла студентка. — Най-
більше мені сподобалися 
Нідерланди: люди там 
дуже життєрадісні, ма-

льовнича природа, чисті 
міста та надзвичайно ба-
гато велосипедів.

Загалом особливість 
роботи BEST така, що по-
стійно треба писати моти-
ваційні листи до організа-
торів курсів чи подій.

— Спершу мої листи 
на сезонні курси BEST не 
давали результату (прав-
да, на той час моя англій-
ська була досить слабка). 
Зараз я вже знаю, що мо-
тиваційний лист має бути 
короткий і дуже чіткий. 
Зазвичай я писала вірші 
і щось веселе на відповід-
ну тему. Хоча з першого 
разу фактично нікого не 
відбирають. А студенти 
часто відразу розчарову-
ються і кидають ці спроби, 
тоді як треба пробувати 
знову і знову, — наголо-
сила активістка.

У навчанні, як і в гро-
мадській роботі, Ірина 
Возьна намагається бути 
послідовною:

— Для мене завжди 
пріоритетним було на-
вчання, а вже потім BEST. 
Інколи студенти нехту-
ють навчанням і врешті 
не встигають ані одне, ані 
друге. Головне — ходити 
на пари, вчасно все роби-
ти, а вже вільний час при-
свячувати своїй діяльності 
в організації. І тоді успіхи 
рівномірні.

У вільний час Ірина 
читає пригодницьку лі-
тературу, а також ту, яка 
мотивує до саморозвитку 
і досягнення успіху. У май-
бутньому Ірина Возьна 
хоче продовжити навчання 
за кордоном. А також мріє 
мати роботу, пов’язану 
з постійними переїздами 
чи відрядженнями, оскіль-
ки зовсім не уявляє собі 
„осілого“ способу життя.

Наталія ПАВЛИШИН
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прем’єра

Львівський театр 
„воскресив“ Тараса
До 200-річчя від дня народжен-

ня Тараса Шевченка Перший 
український театр для дітей та 
юнацтва 29 січня представив на 
суд глядачів виставу „Наш Тарас“, 
присвятивши її також пам’яті Ге-
роїв Крут та Героїв Майдану. Цю 
присвяту, напевно, дивним чином 
випросив у долі дух Кобзаря, адже 
прем’єру театрали переносили 
двічі: з грудня на 14 січня, а потім 
на 29-е — 96-у річницю загибелі 
студентів-гімназистів у бою з вій-
ськами Муравйова.

„Аудиторія“ вже писала про те, що по-
становка здійснена за творами, щоден-
никами та листуванням Тараса Шев-
ченка. Також актори (Дмитро Бартков, 
Ярослав Василик, Мар’яна Кривдник, 
Роман Кривдник, Борис Триус, Хрис-
тина Сапа, Наталія Мазур та інші) озву-
чили уривки спогадів, які залишили про 
поета його друзі, та уривки зі звітів ІІІ 
відділу імператорської канцелярії, що 
з 1826 – 28 років діяв як перша російська 
таємна поліція. Жива мова архівних до-
кументів справді „скинула з Шевченка 
шапку та отого дурного кожуха“ (про 
які писав у своїй поезії І. Драч) і за-
ступила на постаментах його похмуру 
пам’ятникову постать, яку ми звикли ба-
чити на вулицях міст. На сцені воскрес-
ла справжня людина, яка була настільки 
духовно пов’язана зі своїм народом, що 
не змогла жити з цією, прогірклою від 

кріпацьких сліз, особистою волею, об-
межившись успіхом у малярстві та по-
пулярністю в петербурзьких салонах. 
Це так, ніби одного з пари птахів ви-
пустили з клітки, але він усе одно по-
вертається і б’ється крилами об залізні 
ґрати, марно намагаючись визволити 
свою подругу. Поки не гине сам…

Сценічне середовище, в якому різ-
ко, але дуже актуально звучали уривки 
поезій і цілі твори Шевченка, напо-
внювали музика відомого львівського 
композитора Олександра Козаренка 
та небагатоколірні декорації автор-
ства Влодка Кауфмана — зі стосами 
книг, підшивками документів і листів, 
велетенськими картинними рамами, 
розкиданими кріслами. Акторів, які 
зіграли Кобзаря (Сергія Кутусова та 
Василя Василика), як символ Шевчен-
кового життєпису на сцені супрово-
джувала містична дівчина-муза у вінку 
з білих квітів та зі свічкою у руках.

Хоч вистава орієнтована на дітей 
від 12 років, її варто подивитися всім 
нам. Якщо хтось читав Шевченків 
„Щоденник“ і навіть багато творів із 
„Кобзаря“ знає напам’ять, все одно не 
завадить „зустрітися“ з їх молодим ав-
тором і, спостерігаючи за його злета-
ми і падіннями, співпереживаючи його 
кривди та радості, просто усвідомити, 
що ми в ХХІ столітті фактично є свідка-
ми здійснення його пророцтв. Як світ-
лих, так і страшних.

Анна ГЕРИЧ

cпогади

Лірично-патріотична сповідь душі
Запланований на 15 лютого 

концерт „Спогади“ Назара 
Савка та струнного квартету 
„Рококо“ відбудеться.

— Я пильно стежу за подіями в дер-
жаві та активно беру в них участь. 
Я патріот своєї держави, але я і музи-
кант. Під впливом цих жахливих по-
дій у мене на папір вилилось багато 
віршів, народились нові пісні, і я вва-
жаю, що людям їх варто почути, — 
сказав співак. — Ми дещо переробили 
формат концерту. Це буде лірично-

патріотична сповідь душі. Це будуть 
спогади. Про минуле, про тих, кого 
ніколи більше не повернеш. Та ми від-
дамо їм належну шану своєю творчіс-
тю-музикою та віршами.

Окрім Назара Савка та струнного 
квартету „Рококо“ (Михайло Рома-
нишин (скрипка) та Володимир Кот-
ляров (віолончель) — випускники 
Політехніки), співатимуть вихованці 
музичної студії „Джерело“ та голос 
львівського Майдану Софія Федина.

Т. П.

коротко
26 січня у концертній залі 

Львівської філармонії від-
бувся концерт, присвячений 
підтримці громадянської 
позиції Євромайдану та його 
невинним жертвам. Акаде-
мічний симфонічний оркестр 
філармонії виконував трагічну 
музику Сергія Прокоф’єва та 
Дмитра Шостаковича. А першим 
прозвучав „Танець смерті“ — 
симфонічна п’єса Станіслава 
Людкевича. Вхід на концерт був 
вільний, перед його початком 
відбувався збір коштів на по-
треби Євромайдану.

У галереї „Зелена канапа“ 
відкрито виставку живо-
пису Ігоря Романка — 12 но-
вих, великоформатних 
творів, створених за останні 
два роки. Основу виставки 
становлять пейзажі. Засти-
глі у вічності іконографічні 
образи дерев і трави, водойм 
і неба несуть у собі потуж-
не філософське послання 
глядачеві. Окрім пейзажів, 
художник уперше показує 
„Світанок поета“ — портретне 
зображення свого улюблено-
го Богдана-Ігоря Антонича.

У Фейсбуці закликають до 
створення мистецької сотні 
Майдану для згуртовування 
митців і проведення твор-
чих акцій. Це шанс підвищи-
ти значущість мистецької ді-
яльності в Україні. Крім цього, 
у Києві в Українському Домі 
формують Бібліотеку Майда-
ну. Книги повинні бути або 
новими, або ж прочитаними 
кілька разів, бажано видани-
ми в Україні, переважно це 
має бути художня література. 
Після закінчення революції 
їх передадуть сільським та 
районним бібліотекам.

5 лютого у кав’ярні-галереї 
„Штука“ мисткиня Дарія 
Альошкіна презентувала 
свою виставку витинанок 
„Плід“. Ідея виставки виникла 
за місяць до відкриття, тож 
вона — свіжий плід творчос-
ті, на яку авторку надихнули 
оточення, спілкування, перша 
усмішка немовляти та кохан-
ня. Експозиція триватиме до 
кінця лютого.

За матеріалами інформагенцій
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За крок до професії, яка робить 
людей красивішими
Захист дипломних проектів 

може бути дуже цікавий 
і незвично видовищний, 
навіть якщо ти як сторонній 
спостерігач не надто обізна-
ний із термінологією пред-
мету. У цьому я пересвідчи-
лася, побувавши у відділенні 
мистецтв спеціальності „Пе-
рукарське мистецтво та деко-
ративна косметика“ у Техно-
логічному коледжі Львівської 
політехніки.

Едварди руки-ножиці
Аби зважитись опанувати фах пе-
рукаря й візажиста, а насправді — 
мага, у якого золоті руки (незалеж-
но від того, що в них — ножиці, 
фарба чи лак, і який образ забажав 
собі клієнт), потрібно мати переко-
нання, що краса таки врятує світ. До 
нього слід додати бажання вчитися, 
а знання — переосмислювати через 
власну творчість. І не боятися поми-
лок, а помилившись, не плакати, бо 
вдосконалення — процес постійний.

Такі висновки напрошуються 
після кількагодинного перебування 
на захисті дипломних робіт цього-
річних випускників Технологічного 
коледжу — майбутніх перукарів-мо-
дельєрів, стилістів, гримерів, віза-
жистів тощо. Дипломне проектуван-
ня у них тривало місяць і складалося 
з рисунка зачіски, її характеристики 
й технології виготовлення, опису 
матеріалів, необхідних для цього 
(частково про їх забезпечення дбає 
коледж, частково — сам студент). 
Захист проекту полягав у вмінні 
студента продемонструвати за де-
сять хвилин перед державною ква-
ліфікаційною комісією (ДКК) свою 
перукарсько-стилістичну роботу на 
моделі. Інколи підготовка до зачіс-
ки тривала два дні, бо охоплювала 
фарбування волосся та інші складні 
маніпуляції, результат же мав поєд-
нуватися з цілісним образом. Після 
цього студент мусив відповісти на 
запитання членів комісії — наскіль-
ки затратна така робота, що в ній да-
валось найважче, які можливі варіан-
ти перезачісок і т. ін. І ось на цьому 
етапі часто виникали неприємні для 
студентів оказії: раптом виявлялося, 

що треба ще й вміти висловлюватися, 
думати і розуміти суть стилю, який 
демонструєш.

Буклі, валики 
і осучаснена розкіш
Більшість студентських дипломних 
проектів, втілення яких вдалося по-
бачити, були, за словами самих авто-
рів, фантазійними й романтичними. 
Назви колекцій інтригували — „Пер-
ли моря“, „Українські вечорниці“, 
„Світські левиці“, „Венеціанський 
карнавал“ (в оригіналі був „бал“, але 
в процесі захисту студенти збагнули 
свою помилку)… Звичайно, із хи-
тромудро виплетеними косами, бу-
клями, валиками і хвилями на голові, 
прикрашеними розмаїтим пастижем 
(це, для непосвячених у перукарське 
мистецтво, — прикраси з натураль-
ного чи штучного волосся), щодня 
не ходитимеш, але окремі елементи 
взяти на озброєння можна.

Джерелом натхнення для ство-
рення розкішних образів були і ле-
генди, і фільми, й астрологія, і відо-
мі особистості, і традиції минулих 
століть… Не завжди, правда, сту-
дентам вдавалося, відштовхнувшись 
від першоджерела, скреативити на 
свій неповторний лад, а ще важче — 
поєднати зачіску, макіяж, одяг та 
аксесуари гармонійно. Причиною 
ставав брак досвіду — спрацьову-
вала одвічна студентська звичка 

все робити поспіхом і в останню 
мить. Тож доволі часто члени ко-
місії нарікали на неакуратність 
роботи, по-дитячому, тобто без 
корекції рис обличчя моделі, під-
креслення її приваб і врахування 
пропорцій, нечисто виконаний 
макіяж. Недоліком була й неу-
згодженість деталей, переванта-
ження образу ними або, навпаки, 
відсутність вкрай необхідного 
акценту, завдяки чому створений 
образ набув би своєї особливос-
ті й відповідності задуму. Лише 
окремі студенти зуміли майстер-
но поєднати теорію з практикою: 
їх ідеї були до кінця продумані 
й несуперечливі.

— Гарний образ виходить за 
умови, що студент приділив йому 
достатньо часу. Той, хто дбайливо 

ставився до навчання, тричі зробив 
придуману зачіску й макіяж, а також 
проконсультувався з керівником сво-
го проекту, переважно демонструє 
на захисті високий рівень підготов-
ки. Переваги мають і ті студенти, які 
вже працюють у салонах — там вони 
бачать потреби клієнтів, краще від-
чувають вимоги часу й отримують 
більший стимул для розвитку май-
стерності, — резюмувала голова ДКК 
Любомира Криницька.

Тенденції сучасної моди
Професіонал має користуватися про-
фесійною косметикою. Ніяких тобі 
засобів типу Wellaflex! Засвоїла я і те, 
що до клієнта має бути відповідний 
підхід: то не волосся проблемне, 
а майстер не може дати собі з ним 
ради. Із салону слід виходити з гар-
ним настроєм, красивим і націленим 
на зміни в житті на краще. Стосовно 
того, що можемо вимагати в перу-
каря, бо це у даному сезоні модно: 
деграде, або омбре (ефект вигорілих 
кінців, коли один тон плавно пере-
ходить в інший), червоних, мідних, 
фіолетових кольорів, теплого блон-
ду (яскравість скрашує похмурість 
зими), створення 3D геометричного 
об’єму, асиметрії. Вітаються також 
кучері, хвилі з гребенями й зосеред-
ження волосся на тім’яній зоні.

Наталя ЯЦЕНКО
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Перебу-
дова з 
метою 
вдоско-
налення

Шеф 
шпигун-

ської 
мережі

Метале-
ва ли-
варна 
форма

Ріка в 
Сибіру

Сестра 
матері

Держава 
в Європі

Назва 
тропіч-

них 
циклонів

Дитинча 
вівці

Гірський 
віск

Налож-
ниця в 
гаремі

Тип 
російсь-

кого 
літака

Артист, що виконує 
в опері, балеті 

самостійні номери

Великий 
отруйний 

павук

Житель 
Петро-
завод-
ська

Нота Гроші 
Лаосу

Відомий 
англійсь-
кий віце-
адмірал  

Перенос-
на кім-
натна 
пере-

городка

Вірмен-
ський 
коньяк

Дерево –  
символ 
Канади

Великий 
період 

в історії 
розвитку 

Землі

Індіанці 
Вогняної 

Землі

Відомий амери-
канський боксер 

Кассіус Клей

Пам’ят-
ник у виг-
ляді гран-
частого 
стовпа

Одногор-
бий вер-

блюд

Танець 
Огінсь-

кого

Націо-
нальний 
японсь-
кий одяг

Тип 
посе-
лення

Давньо-
єгипет-

ська 
богиня

Тісто-
подібна 

маса

Альпій-
ська 

фіалка

Одиниця 
площі 
землі

Письмен- 
ник, 

автор 
роману 

„Айвенго“ 

Найдов-
ша річка 
на Землі

Нота

Перський 
цар VІ ст. 

до н.е.
Промо-

вець
Парла-
мент 

Ізраїлю

Водяна 
хребетна 
тварина

Вид 
більярда

Наука, 
що 

вивчає 
імена

Бог пів-
денного 
вітру у 
греків

Украйн-
ський 

письмен-
ник

Ім’я 
прези-
дента 
США

Англій-
ське 
пиво

Тип 
українсь-

кого 
літака

Політич-
на само-
реклама

Струн-
ний 

смичко-
вий 

інстру-
мент

Етило-
вий 

спирт
Модель 
Опеля

Великий 
хижий 
птах

Місто-
курорт 

на Півдні 
Франції

Вулкан 
на ост-

рові Мін-
данао

Темпе-
ратури 
повітря 
вище 
+350С

Переда-
ча м’яча 
у футболі

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 3
Горизонтально: 4. Отава. 8. Скипидар. 9. Трафарет. 10. Корма. 11. Панацея. 
12. Набоб. 13. Ласкер. 14. Митуса. 16. Парсек. 18. Такса. 21. Сахара. 22. Субтитр. 
23. Евтерпа. 24. Ковчег. 26. Аймак. 28. Апломб. 30. Крісло. 32. Мітинг. 
34. Закон. 35. Окуліст. 37. Пудра. 38. Хіромант. 39. Аргумент. 40. Астат.
Вертикально: 1. Ванга. 2. Екзотика. 3. Цитата. 4. Орнамент. 5. Атлетика. 
6. Сфінкс. 7. Репортер. 13. „Лоскунчик“. 15. Архіпелаг. 17. Кетяг. 19. Атрій. 
20. Схема. 21. Сцена. 25. Операція. 26. Апліката. 27. Кріостат. 29. Макарони. 
31. Реноме. 33. Нептун. 36. Лепта.

J J J
Косметика — це така річ, 
яка  допомагає  жінці  не 
лякати  оточуючих  своєю 
природною красою.

J J J
У продажу з’явилася фарба 
для волосся „Пори року“. 
Волосся спочатку зеленіє, 
потім  жовтіє,  а  потім 
опадає.

J J J

Дружина:
— Коханий, як ти гадаєш: 
маска з огірків допомагає 
мені покращити зовнішній 
вигляд?
Чоловік:
— Ще  й  як  допомагає. 
Я  тільки  не  розумію 
навіщо ти потім знімаєш 
цю маску?
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
6 лютого — „Наталка Полтавка“ 

(опера). 18.00.
7 лютого — „Мадам Баттерфляй“ 

(опера). 18.00.
8 лютого — „Любовний напій“ 

(опера). 18.00.
9 лютого — „Білосніжка та семеро 

гномів“ (балет, прем’єра). 12.00, 
„Ріголетто“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
6 лютого — „Сільва“. 18.00.
7 лютого — „Ханума“. 18.00.
8 лютого — „Криза“. 18.00.
9 лютого — „Шаріка“. 18.00.

11 лютого — „Невольник“. 18.00.
12 лютого — „Блазні мимоволі“. 18.00.

Камерна сцена
7 лютого — „Катерина“. 17.00.
11 лютого — „Арт“. 17.00.
12 лютого — „Варшавська мелодія“.  

17.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
7 лютого — „Собака на сіні“. 18.30.
11 лютого — „Search:  

www.МатиНАЙмичкА.com.ua“.  
15.30.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
8, 9 лютого — „Весела корчма“. 18.00.
12 лютого — „Він, вона, вікно, покійник“. 

19.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
8 лютого — „Наркіс“. 19.00.
9 лютого — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
7 лютого — „Втеча з реальності“. 15.00.
8 лютого — „Дюймовочка“. 14.00, „Вільні 

метелики“. 18.00.
9 лютого — „Все шкереберть“. 12.00, 

„Лялька Реґґеді Енн“. 15.00.
11 лютого — „Наш Тарас“ (прем’єра). 14.00.
12 лютого — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.30

Будинок орґанної 
та камерної музики
8 лютого — „Свіча Вифлеєму“. Олена 

Мацелюх — орґан, вокальний 
ансамбль „До Богородиці“. 19.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 

утрачений студентський квиток, виданий 
Львівським національним університетом 
ім. І. Франка на ім’я Роси Юлії Іванівни;
утрачений диплом ЖВ № 977078, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Рудого Тараса Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Власюк Олени Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Коцкович Христини 
Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Демчишиної Ольги Ана-
толіївни;
утрачений студентський квиток № ВК09830194, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Сенчишин Оксани Іго-
рівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Черниша Олександра 
Миколайовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гоняка Тараса Володи-
мировича;
утрачену залікову книжку № 1305421, вида-
ну Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кулика Дмитра Степа-
новича;
утрачену залікову книжку № 1302175, видану 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Райтера Ігоря Андрійо-
вича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Шпортько Вероніки 
Олександрівни;
утрачений студентський квиток № 08927295, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Воронько 
Марини Андріївни.

до уваги науковців

Доступ до електронних 
ресурсів

Користувачам бібліотеки відкрито 
тестовий доступ до повнотексто-
вої бази інформаційного агрегато-
ра BioOne (http://www.bioone.org). 
База BioOne — це унікальний 
продукт творчої співпраці науко-
вих товариств, бібліотек, акаде-
мічних інститутів і приватного 
сектора. Будучи незамінним ре-
сурсом для науковців, викладачів 
та студентів, BioOne накопичує 
високоякісні публікації з галузей 
біологічних, екологічних і приро-
доохоронних наук.

BioOne надає доступ до:
• 176 рецензованих журналів від 
132 видавництв, з яких 72   індек-
суються на платформі Thomson 
Reuters Web of Knowledge, а 90   
включені в наукометричну базу 
SciVerse Scopus;
• 60 видань, які доступні у мережі 
виключно через BioOne;

• понад 100 тисяч повнотекстових 
статей.

Електронна колекція BioOne 
поповнюється щоденно. Широта 
охоплення BioOne надає важливі 
ресурси дослідникам, що спеціалі-
зуються в галузях біологічних наук 
та суміжних дисциплін. Користу-
вачі можуть бути впевнені, що всі 
процитовані статті з бази BioOne 
пройшли ретельну перевірку та 
схвалення перед публікацією.

Тестовий доступ до бази BioOne 
триватиме до 31 грудня 2015 р.

Доступ до BioOne можливий 
з будь-якого комп’ютера мережі 
НУ „Львівська політехніка“, без 
додаткового введення логінів і па-
ролів.

Сергій НАЗАРОВЕЦЬ, 
координатор роботи  

з електронними ресурсами 
НТБ НУ „Львівська політехніка“
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри деталей машин Інституту ін-
женерної механіки та транспорту Національного 
університету „Львівська політехніка“ щиросер-
дечно вітає з ювілеєм — 75-ти річчям виконувача 

обов’язків завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук

Володимира Олександровича  
МАЛАЩЕНКА.

Бажаємо Вам, шановний і дорогий Володимире Олександровичу, 
міцного здоров’я, щасливого довголіття, творчої наснаги, молоде-
чого запалу.

Нехай будуть погожі Ваші дні, а рідні і друзі, діти й онуки дару-
ють Вам радість, шану і любов.

З роси Вам і води!

конкурс продовжено!

200-літтю Кобзаря 
присвячується
Через бурхливі події в країні, а та-
кож період зимової сесії, що вно-
сять певні корективи в студентське 
життя, редакція тижневика „Ауди-
торія“ продовжує творчий конкурс 
„Мій Шевченко“ до 14 лютого. 

Нагадуємо, що на конкурс при-
ймаємо прозові і поетичні твори, 
малюнки і плакати на Шевченків-
ську тематику. Важливо, щоб авто-
ри — люди третього тисячоліття — 
силою художнього слова і пензля 
чи олівця передали своє власне 
сприйняття Кобзаря, його творів і 
громадянської позиції, зуміли пока-
зати, як український пророк впли-
нув на формування їхньої особис-
тості, а, може, і всієї нації. 

Автори п’ятьох творів-перемож-
ців будуть нагороджені поїздкою 
Шевченківськими місцями, п’ятьох 
інших — грошовими преміями, а всі 
учасники отримають пам’ятні при-
зи або квитки в театри.

Письмові твори приймаємо в 
електронному вигляді, вони не по-
винні перевищувати 5000 знаків. 
Малюнки і плакати розміром А3 по-
давати на ватмані. Обов’язково слід 
зробити помітку „на конкурс“, вка-
зати своє ім’я, прізвище, інститут 
і групу, контактний телефон.

Адреса редакції:  
Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229, 

тел. 258-26-08,  
e-mail: info@polynet.lviv.ua 

Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад 
завідувачів кафедр:

•  менеджменту та міжнародного підприємництва;
•  інформаційно-вимірювальної техніки;
•  дизайну та основ архітектури;
•  геодезії;
•  реставрації та реконструкції архітектурних комплексів;
•  екології та збалансованого природокористування.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі до-
кументи: заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, 
автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання, список друкованих праць і винаходів, засвідчених 
за встановленим порядком.

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають науковий 
ступінь доктора наук і вчене звання професора, а також стаж пе-
дагогічної роботи не менше 8 років.

Термін подання документів на конкурс — місяць з дня опублі-
кування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я 
ректора Національного університету „Львівська політехніка“ за 
адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303.

Ректорат

Мій  
Шевченко



ВИДОВИЩНИЙ  ЗАХИСТ 
ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

C. 16


