освітній студентський тижневик
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Як Ви відсвяткували Великдень?
Цьогорічний Великдень,
який святкував увесь християнський світ, незважаючи на неприємний присмак
війни, у Львові пройшов
дуже урочисто і, як завжди,
весело. З чистим серцем
долучилася до нього та
частина студентства, в якої
модулі залишилися позаду
і ніщо не заважало відпочити на славу. Очистившись
духовно святою сповіддю,
посвятивши паски, у сам
Великдень, під передзвін
церковних дзвонів, люди
творили подячні молитви
Воскресінню Христовому.
У місті, задовго до свята, на
великодньому ярмарку,
львів’яни і гості змогли придбати різноманітні святкові
сувеніри, прикраси, вироби
народних ремісників, поласувати смаколиками національних кухонь, скуштувати
страви загальнонаціональної
та місцевої кухні, а також
спробувати себе у народних
ремеслах. А вже у святкові
дні вони з цікавістю послухали великодні концерти,
що пройшли на Львівському
майдані та Співочому полі,
помилувалися мистецькими
півметровими та метровими
авторськими писанками,
взяли участь в інтерактивних
майстер-класах, у Великодніх
забавах у Музеї народної архітектури та побуту „Шевченківський гай“ й водночас долучилися до „Доброї справи“:
дві гривні з кожного квитка
підуть на облаштування
дитячого будинку сімейного
типу для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування.
Надовго запам’ятається всім
і обливаний понеділок, який
цього року вдалося перетворити на ще один міський
фестиваль. Молодь добре
розважилася на площі Ринок:
охочим видавали дощовики та шапочки для купання.
Отож, цьогорічний розважальний Великдень став ще
однією яскравою сторінкою
в житті нашого міста.

Тетяна Соловей, студентка третього курсу Інституту
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Забавлялась у Шевченківському гаю“
Традиційно щороку відзначаю Великдень у Шевченківському гаю. Цього року там знову було багато музики, пісень,
танців, майстер-класів, де всі охочі писали писанки, робили свічки. Я була учасницею багатьох ігор, тож перший день
свят пройшов дуже швидко і весело, незважаючи навіть на
те, що випав рясний дощ. Наступного дня до Ратуші на обливаний понеділок
не потрапила, але в Шевченківському гаю теж було не сухіше.
Ольга Врублевська, секретар Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Це моє найулюбленіше свято“
В нас із чоловіком дуже велика родина, яку ми любимо. Саме
на Великдень маємо змогу зустрітися з усіма, поспілкуватися, бо тоді збираються разом усі: від молодшого до старшого покоління. Спочатку ми відвідали моїх батьків у Новому
Роздолі, потім їздили на Івано-Франківщину до чоловікового дідуся і в Городок до його бабусі. Великдень — моє найулюбленіше свято.
Володимир Яворський, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Великдень обійшов мене стороною“
У нас зараз сесія, тому Великдень обійшов мене стороною:
про свято довелося забути. Багато часу проводжу за кресленням, бо вже у червні на захист маю представити готовий
проект спорткомплексу на вулиці Зеленій. Нині вся моя увага
і зусилля прикуті до дипломного проекту. На сесії маю власне відзвітувати про хід роботи над ним.
Володимир Возняк, студент третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Зібралася вся родина“
Напередодні ми з братом посвятили паску, а вранці, після
Служби Божої, за великим столом зібралася найближча родина, розкидана по всій області. Після смачного сніданку
довго спілкувалися, бо бачимося разом хіба на великі свята,
а потім гуляли Львовом, який щоразу тішить нас своїми цікавими розвагами. Великдень для мене — сімейне свято.
Анна Ревук, студентка першого курсу Інституту гуманітарних
та соціальних наук:

„Великдень — релігійне свято“
Я родом із Кіровограда, тому, оскільки додому не поїхала,
з радістю прийняла запрошення одногрупниці поїхати до
неї в Куликів. Святкували ми в колі її родини і друзів. Вдома
ми теж відзначаємо це свято, але в нас воно сприймається більше як данина традиції. На Західній Україні Великдень — це справжнє релігійне свято, наповнене духовним змістом.
Міркувала й опитувала Катерина ГРЕЧИН
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Українські прикордонники
подякували львівським
політехнікам

Віддзеркалення
поетичного
слова Кобзаря

Н

апередодні Великодніх свят
у Західному регіональному
управлінні Державної прикордонної служби України відбулися урочистості з нагоди освячення бойового прапора охоронців
кордону та дарунків, які надійшли на їх адресу від різних установ і організацій Львівщини.

Серед тих, хто активно долучився до
цієї патріотичної акції, студенти, викладачі та працівники Національного
університету „Львівська політехніка“,
які перерахували у фонд підтримки
прикордонних військ 5 відсотків своєї
місячної зарплатні. За зібрані майже
300 тисяч гривень закуплено 60 бронежилетів для мотоманевреної групи
прикордонників, яка відбула на захист
східних кордонів України.
Начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України генерал-лейтенант

А. І. Горбенко передав Подяку на
ім’я ініціатора цього починання
ректора Львівської політехніки
професора Юрія Бобала. У ній, зокрема, йдеться:
„Від імені керівництва та всього
персоналу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України висловлюю
слова щирої вдячності за благодійну
допомогу, яку Ви надали прикордонникам.
Охоронці західних рубежів зав
жди відчували всебічну підтримку
і допомогу громади Львівщини та
гостей нашого рідного краю, що ми
високо цінуємо.
Один у полі — не воїн, а всі разом ми можемо бути ефективним та
надійним захистом передових рубежів нашої Батьківщини“.
Прес-служба Національного університету „Львівська політехніка“

ристування, екологічної політики
та менеджменту природоохоронної
діяльності, загальної екології та
екоінформаційних систем, екологічної безпеки та природоохоронної
діяльності. В інституті працюють
57 науково-педагогічних працівників, серед яких є 11 докторів наук,
професорів та понад 40 кандидатів наук. До послуг студентів —
8 комп’ютерних класів, обладнаних
сучасною технікою з доступом до
Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 14 с. m

Екологія і телекомунікації
Н

а квітневому засіданні Вченої ради обговорювали стан та перспективи розвитку Інституту екології, природоохоронної діяльності та
туризму ім. В. Чорновола і телекомунікаційну інфраструктуру Львівської політехніки. Ректор Юрій Бобало відзначив переможців студентських наукових робіт та олімпіад. Члени Вченої ради проголосували за
надання іменних стипендій Верховної Ради України „Найталановитіший молодий учений“ Ользі Пирог (ІНЕМ) і Сергієві Щербовських
(ІЕСК), державної стипендії для видатних діячів науки й освіти директорові ІТРЕ Іванові Прудиусу. Позаяк засідання відбувалося у Світлий
вівторок, його учасники були у вишиванках.

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чор
новола створено у жовтні 2011 року
на базі Інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
і кафедри екології та охорони навколишнього середовища ІХХТ. Як розповів директор ІЕПТ Олександр Мороз, нині фахівців готують на п’яти
кафедрах: туризму, прикладної екології та збалансованого природоко-

а тиждень до Великодня
народний театр-студія
„Хочу“, що діє при Народному домі „Просвіта“ Львівської
політехніки, представив глядачам у актовій залі першого
навчального корпусу свою нову
виставу — „Дзеркало“. Ліричноспівоча візія Шевченкової творчості вразила поєднанням класичного й модернового підходів.
Спочатку з’явилась ідея зробити
поетичний вечір театру-студії
із творів Шевченка, але не у декламаційній формі, а цікавішій,
сучасній. Більшість творів, які
режисер Анастасія Непомняща
вибрала для постановки, студенти вже знали, тож основним завданням для них стала робота над
композиційною цілісністю. І хоч
вистава не має чіткого сюжету,
простежується в ній емоційна
нитка, на яку один за одним нанизувались Шевченкові вірші.
Тексти набули „хочівського“
звучання завдяки драматургії —
у виставі діє два Шевченки — молодий (Олег Деркач) і старший
(Андрій Теслевич), декорацій
практично нема — лише письмовий стіл із каламарем і пером,
мольберт, на якому наприкінці
дійства вимальовується портрет
поета, підвищення для акторів…
З атрибутів, які підсилюють і унаочнюють поезію, — тільки довгий вишитий рушник, вінки з гілочок верби, сповиток-дитина.
Решта все — акторські здібності

з головної зали

Особливий,
бо наймолодший

З
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проекти

День логістики у Львівській політехніці

Н

а кафедрі маркетингу і логістики ІНЕМ 10–11 квітня
вперше в Україні відбулося святкування „Дня логістики“, присвячене 170-річчю Львівської
політехніки та 70-річчю кафедри.

Ініційоване ГО „Європейська логістична асоціація“ це свято відтепер проводитимуть на кафедрі щороку у другий четвер квітня. Мета
заходу — розкрити можливості та
кар’єрний потенціал у сфері логістики.
Оскільки кафедра маркетингу і логістики є одним із лідерів на
ринку освітніх послуг із логістики,
то й запросила на це свято представників бізнесу, влади, громадських
організацій та студентства Західної
України. Урочистий захід відкрив
завідувач кафедри професор Євген
Крикавський. Під час двох панельних дискусій, які провели доценти
Олег Карий та Наталя Чорнописька, мова йшла про сучасний стан
і перспективи розвитку логістики
в Україні та регіоні, про молодь
і бізнес, ідеальний портрет логіста,
специфіку роботи логіста в конкретній галузі, найкращий логістичний
кейс, перспективність логістики як
сфери професійної діяльності, освіту і кар’єру тощо. Експерти, учас-

ники заходу в ході жвавої дискусії
визначили основні проблеми у цій
сфері: брак логістичного мислення
у керівників усіх ланок управління,
починаючи від центральної влади
до бізнес-рівня; низька інвестиційна привабливість логістичної
інфраструктури; відсутність стратегічного підходу до формування
логістичної системи країни та регіону; відсутність достатньої кількості фахівців-логістів, особливо
в актуальній, з огляду на транзитний
статус регіону, транспортній галузі. Авторам найцікавіших запитань
від студентської аудиторії компанія
„Лореаль“ вручила подарунки.

Наступного дня студенти відвідали провідні підприємства Львівщини, зокрема АТ „Галичфарм“,
„Львівську пивоварню“ та логістичну компанію „Софтех“, ознайомилися з новітніми практиками цих
підприємств у сфері виробничої,
транспортної, складської логістики й організації ланцюга поставок.
Загалом, фахівці і студенти підкреслили доцільність регулярного
проведення такого заходу у стінах
Львівської політехніки, водночас запропонували збільшити його масштаби і вивести на міжнародний рівень.
Катерина ГРЕЧИН

перший досвід

Логістика в практичному застосуванні
Ч
етвертокурсники кафедри
маркетингу і логістики ІНЕМ
побували на двотижневій практиці в польському місті Лодзі.

Студенти Мар’яна Ганусяк, ІринаНаталя Ткач, Катерина Мартинишин і Дарія Беженар та керівник
практики, асистент кафедри Оксана
Кобилюх, у рамках співпраці зі Суспільною академією наук міста Лодзя отримали нагоду ознайомитися
з роботою фірми Petecki, яка спеціалізується на виготовленні металопластикових вікон і конструкцій.
— Нас ознайомили з процесом
виробництва вікон, із роботою відділу логістики, зокрема, як працю-

ють логісти в різних системах —
у постачанні, виробництві, збуті,
транспорті, — розповідає Мар’яна
Ганусяк. — До того ж, не обійшлося
без екскурсій, знайомств із архітектурними пам’ятками міста, попри
те, що воно є промисловим.
Petecki — одне з найкращих
польських підприємств, яке спеціалізується на виготовленні віконних
контрукцій. Безперечно, порівняно
з українськими, воно більш оптимізоване, тому нашим студентам було
чого повчитися. Там вони зібрали
необхідний матеріал для написання
дипломної роботи.
За словами завідувача кафедри
маркетингу і логістики Львівської

політехніки Євгена Крикавського,
завдяки співпраці зі Суспільною
академією наук, студенти-логісти
вже понад десять років проходять
практику на різних підприємствах
Польщі:
— Однак Petecki особливо прихильне до Політехніки, адже його
власник був здобувачем нашої кафедри, захистив тут кандидатську.
Ми наголошуємо своїм студентам,
що підприємство може бути передовим і конкурувати навіть в умовах
найглибшої кризи завдяки інноваціям. Саме цього ми повинні навчитися від своїх сусідів.
Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

з головної зали

Екологія і телекомунікації
інтернету, а також спеціалізовані лабораторії. Студенти знайомляться зі
сучасними методами досліджень та
аналізів, беруть участь у навчальних
грантах, що передбачає поїздки до
Польщі, Швеції, Німеччини, а також
у всеукраїнських і закордонних студентських наукових конференціях,
долучаються до науково-дослідної
роботи, що стосується екологічного
приладобудування, інформаційних
систем, екологічного моніторингу.
На сьогодні в інституті за двома бакалаврськими напрямами та вісьмома
магістерськими програмами навчається понад 500 студентів. При підготовці фахівців викладачі зосереджуються
на ґрунтовній комп’ютерній та екологічно-економічній підготовці майбутніх фахівців, які працюватимуть
в екологічних інспекціях, санаторнокурортних закладах, сільському та лісовому господарстві, на промислових
підприємствах тощо.
Голова організаційної комісії Вченої ради Валерій Дудикевич наголосив, що серед позитивних тенденцій
діяльності ІЕПТ — омолодження колективу, збільшення кількості докторів і кандидатів наук, ліцензування та
акредитація нових спеціальностей,
видання навчальної літератури.

Телекомунікаційна
інфраструктура
— Останніми роками університет заклав великий ресурс у розвиток телекомунікаційної інфраструктури.
Структуру оптичної мережі постійно
розбудовуємо. Тільки цього року заклали понад півтори тисячі оптичних
ліній по вулицях Чупринки, Бандери і Колесси. А для забезпечення надійності та якості надання послуг за
останній рік вдалося створити систему моніторингу телекомунікаційної
мережі університету, яка дозволяє
в режимі реального часу відстежувати
працеспроможність усіх мережевих
пристроїв та інформаційних потоків
між ними, — розповідає проректор із
науково-педагогічної роботи Дмитро
Федасюк.
На сьогодні особливої уваги потребує комп’ютерна мережа Студмістечка. Велика кількість під’єднаних
користувачів (4,5 тис. розеток у гур-
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тожитках), складна структурованість мережі і постійне зростання
вимог користувачів щодо швидкодії
змусили шукати нові способи організації мережі, адже були нарікання
студентів щодо швидкості та надійності доступу до інтернету. Якщо
порівняти сучасну комп’ютерну мережу Студмістечка з тією, що була
до 2013 року, то вона на той час не
дозволяла балансувати завантаженістю впродовж доби.
Цього року вдалося завершити реконструкцію ядра телекомунікаційної мережі, завдяки чому об’єднали
телекомунікаційну мережу Студмістечка та навчальних корпусів
у єдину телекомунікаційну мережу
університету, а саме — встановили
новий BGP-маршрутизатор на базі
сервера IBMx3650M4, що дало змогу об’єднати дві автономні системи.
Розпаралелення трафіка забезпечують чотири додаткові сервери.
Встановивши додатковий сервер у ядрі мережі, вдалося ліквідувати проблеми, розвантажити ядро
мережі. Проведені тестування та
випробування свідчать про значне
поліпшення в наданні доступу до
інтернету в гуртожитках, де найактивніше користуються ним після
18 год. й аж до півночі.
Підготувала
Ірина МАРТИН
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коротко
Львівські політехніки взяли
участь у щорічній онлайн-грі
„Конкурентна політика держави як чинник розвитку України“. У першому етапі конкурсу,
який організовує Київський
національний торговельноекономічний університет, взяло
участь по 10 студентів-економістів зі Львова, Києва та Донецька.
Шестеро учасників, які найкраще розв’язали 25 тестових
завдань за 20 хвилин, змагалися
у другому турі. Із задачами, які
організатори переслали на
електронну пошту, найуспішніше справився учасник із Києва.
Четвертокурсниця ІНЕМ Юлія
Костюк посіла друге місце.
Міністр освіти і науки України
Сергій Квіт підписав наказ про
новий склад колегії МОН України. Про це повідомляє пресслужба відомства. До складу
колегії, в якій головує міністр,
увійшли народні депутати,
представники НАН України, Національної академії педагогічних наук України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України, Конфедерації роботодавців України, ректори вишів,
освітяни, науковці, фахівці МОН,
представники громадськості.
25, 26 та 29 квітня у великій
сесійній залі Львівської міськ
ради відбулися тематичні круглі столи для молоді. Організатори зустрічей — ЛМР, програма
стажування „Перший кар’єрний
крок“ та ГО „Асоціація фахівців
з управління людськими ресурсами“ за підтримки Європейської бізнес-асоціації та Львівського Туристичного Альянсу.
Тематичні зустрічі „Працюй
у Львові“ — це платформа для
обговорення питань працевлаштування з експертами сфери
управління персоналом та
керівниками компаній.
Один із перших загиблих із
Небесної Сотні Юрій Вербицький (випускник ІГДГ) став
кандидатом наук. Рішенням
Атестаційної колегії МОН України від 15.04.2014 Вербицькому
Юрію Тарасовичу було надано
науковий ступінь кандидата
фізико-математичних наук за
спеціальністю 04.00.22, „Геофізика“. Посмертно.
За матеріалами інформагенцій
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презентація

іжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діаспорою та ГО „Назустріч“ 23 квітня
провели у головному корпусі
Львівської політехніки публічну
онлайн-презентацію Міграційної наукової платформи, в якій
взяли участь провідні експерти
з міграційних питань, науковці,
представники громадських організацій та студенти.

Презентація відбулася у рамках проекту „Дослідницький міграційний
профіль як платформа трансформації
міграційних медіа-дискурсів і зміни
міграційної політики України“, реалізованого за фінансової підтримки
Міжнародного фонду „Відродження“.
Як відзначила директор МІОК Ірина
Ключковська, першу міграційну наукову платформу — онлайн-ресурс,
на якому зібрано 300 основних академічних текстів останнього двадцятиліття зовнішньої української трудової міграції, було створено при МІОК
у співпраці з Франковим університетом та Інститутом народознавства
НАН України. Офіційні партнери
проекту — Лабораторія соціальних
досліджень (Львів) та Громадська ініціатива „Європа без бар’єрів“ (Київ).
Учасників презентації привітала
заступник начальника НДЧ Політех-
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Міграційна наукова платформа
М

ніки Лілія Жук. Із вступним словом
до присутніх звернулися партнери
проекту — менеджер Європейської
програми Міжнародного фонду „Відродження“ Дмитро Шульга (через
Скайп), голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів Григорій Селещук та
керівник відділу соціальної антропології Інституту народознавства
НАНУ, директор Лабораторії соціальних досліджень професор Ігор
Марков. У презентації взяла участь
експерт, завідувач відділу Інституту
регіональних досліджень НАНУ професор Уляна Садова.
Проект „ Кому і для чого потрібна міграційна платформа? Методологія, суть і перспективи розвитку
проекту“ презентувала його керів-

ник, молодший науковий співробітник відділу соціальної антропології
Інституту народознавства НАНУ
Світлана Одинець. Вона, зокрема,
відзначила, що „однією з актуальних цілей Проекту є створення єдиної міграційної дослідницької бази,
яка стане основою для дальшого налагодження системного зв’язку між
міграціологами, урядовцями та журналістами, сприятиме якісному, фаховому інформуванню профільних
інституцій, органів влади України та
ЄС, відповідальних за прийняття рішень у сфері міграційної політики“.
Авторка висловила надію, що проект
досягне своєї мети, адже, як засвідчила дискусія, має широку підтримку
науковців і громадськості.

нове в науці

Чинник перевірки знань студентів
С
тарший викладач кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Віолетта Радомська, яка веде у другокурсників курс живопису, практикує проведення на лекціях невеличких експрес-завдань, пропонуючи
студентам упродовж 20 хвилин виконати настроєві творчі роботи.

— Так я перевіряю, чого навчила
спудеїв за певний проміжок часу
і наскільки творчо вони починають
працювати у живописі, — говорить
викладачка. — Хоча група складається з 18 осіб, участь в експрес-завданні
взяли лише ті, хто регулярно ходить
на пари.
Відтак разом скомпонували невеличку композицію, присвячену
трагічним подіям на київському Євромайдані, і приурочили її пам’яті
Небесної Сотні. Вже вдома свої композиції студенти комп’ютеризували
й опрацювали за допомогою сучас-

них програм. На думку викладача,
такі експрес-завдання вчать майбутніх дизайнерів вміло поєднувати живу, творчу роботу з певними
програмними процесами.
— Для майбутніх дизайнерів, які
працюватимуть у графічному дизайні чи інтер’єрному середовищі, — це
дуже цікавий досвід, — вважає Віолетта Радомська. — Тішить, що
вони навчилися передавати образ,
мистецькими засобами реагувати на
різні події в державі. А оскільки роботи вийшли дуже цікаві, натхненні,
то вирішили зробити з них міні-ви-

ставку „Герої не вмирають“, яку студенти самі й оформили. 15 квітня ми
відкрили її на одному з коридорів
інституту. На виставці представлено роботи Оксани Боднар, Марти
і Марії Цьокан, Юліани Гребенюк,
Юлії Антонюк, Ірини Лоїк, Руслани
Григор’євої, Світлани Гороховатської, Миколи Чорнія, Богдана Соп
ка. Дуже вдячна за творчу ініціативу
Світлані Гороховатській, яка зробила багато цікавих асоціативних рядів
і зуміла передати свій настрій: від
хвилюючого до спокійного, неземного. Вона розробила й афішу виставки.
На майбутнє студенти планують зробити виставку авторської листівки.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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на перетині інтересів

наш календар

Добрий спеціаліст має
знати все найновіше
М

3 травня — Всесвітній день свободи
преси.
9 травня — День перемоги.
11 травня — День матері.

инулого тижня, 24 квітня,
у Політехніці відбувся науково-технічний семінар „Прогресивні технології у зварюванні“. Захід організували кафедра
зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій ІІМТ і ГО „Галицьке
товариство зварників“ (ГТЗ).

Як підкреслила на початку зустрічі
завідувач кафедри ЗВДВ Ганна Похмурська, організований семінар —
не тільки майданчик для фахової
розмови, а водночас і перші загальні
збори „Галицького товариства зварників“, створеного на базі західного
регіонального відділення Товариства зварників України. Семінар зібрав і практиків, і теоретиків; і досвідчених спеціалістів, і студентів.
— Серед учасників — і виробничники, до того ж представники як великих підприємств — кінцевих споживачів нових розробок і продукції у галузі
зварювання (наприклад, ВП „Галрем
енерго“ ПАТ ДТЕК „Західенерго“, Роздільський дослідно-механічний завод
„Карпати“ та ін.), так і фірм, які пропагують в Україні продукцію відомих
закордонних компаній, як „Фроніус
Україна“, ESAB, Abicor Binzel, „БіоЧем
Україна“. Це одночасно і потенційні
роботодавці для наших випускників.
На семінарі були представники практично всіх львівських училищ, які готують зварювальників і випускників
яких ми чекаємо в лавах наших абітурієнтів. Долучився і науковий блок —
вчені Західного наукового центру
НАН, насамперед ФМІ ім. Г. Карпенка, на базі якого діє спільна НДЛ
з відновлення та захисту від корозії
та зношування елементів металоконструкцій. В нашому розумінні цей захід націлений передовсім на те, щоб
підвищити якість підготовки студентів, відкрити їм більше можливостей.
Намагаємось вже з 3 курсу залучити їх
до живого спілкування, показати, де
працюватимуть, заохотити до наукової роботи, яка була б безпосередньо
пов’язана з виробництвом, — каже
професор Ганна Похмурська.
Директор ІІМТ професор Зіновій Стоцько, вітаючи присутніх, наголосив на важливості зближення

освіти й науки із практичними потребами:
— Нині є певний розрив між наукою і виробництвом. Сподіваюся,
цей семінар дозволить нав’язати нові
контакти, ознайомитись із найсучаснішими технологіями, обладнанням.
Бо щоб був добрий спеціаліст, він
мусить знати все найновіше в своїй
галузі. Тоді буде розвиватись і наука,
і промисловість. Кафедра ЗВДВ вже
має досвід співпраці з виробничими
структурами: тут є науково-навчальні центри, де студенти вчаться на обладнанні із Сімферопольського моторного заводу і Каховського заводу
електрозварювального обладнання.
Виступи доповідачів стосувалися теми актуальних зварювальних
технологій та обладнання, інноваційних рішень, підготовки фахівців
галузі. Цікавою була презентація нового обладнання від „Фроніус Україна“; в дії його випробували і студенти. Учасники семінару долучились до
ГТЗ: у спеціальній анкеті окреслили
напрями своєї діяльності, потреби,
зокрема й у кадрах. Товариство натомість готове інформувати партнерів
про сучасні розробки, конференції
і т. д., а як член Німецького товариства зварників — і про тенденції розвитку галузі у загальноєвропейських
масштабах. Проведена дискусія та
аналіз анкет допоможуть визначити
можливі напрями співпраці, сподівається голова ГТЗ Ганна Похмурська.
Ірина ШУТКА

Пам’ятні дати
2.05.1648 — Богдана Хмельницького
обрали гетьманом України.
3.05.1873 — помер Степан Руданський,
відомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з кріпацтва
Тараса Шевченка (за старим стилем
22 квітня).
4.05.1888 — народився Микола
Грiнченко, український музикознавець i фольклорист, автор „Iсторiї
української музики“ i розвідок про
українські народні думи й пiснi.
5.05.1828 — народилася Ганна
Барвiнок (Олександра Бiлозерська),
українська письменниця.
5.05.1836 — народився Сидiр Воробкевич, український поет i композитор.
5.05.1907 — народилася українська
письменниця Iрина Вiльде.
6.05.1910 — помер Борис Грiнченко,
автор „Словаря української мови“.
6.05.1920 — народився Григорiй Тютюнник, відомий український письменник.
7.05.1840 — народився Марко Кропивницький, видатний український
драматург, режисер i актор, один
із основоположників українського
професійного театру.
9.05.1871 — народився Володимир
Гнатюк, український фольклорист,
етнограф i громадський діяч.
10.05.1866 — помер Іван Вагилевич,
український письменник, один із організаторів „Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон Петлюра, Головний Отаман i Голова Директорії УНР.
13.05.1849 — народився Панас Мирний (Рудченко), видатний український письменник-демократ.
13.05.1933 — на знак протесту проти
погрому української культури заподіяв собі смерть Микола Хвильовий,
український письменник i літературний критик.
14.05.1796 — англійський лікар Едвард Дженнер уперше в світі зробив вакцинацію проти натуральної
віспи.
14.05.1845 — народився Ілля Мечников, відомий біолог, який відкрив
явище фагоцитозу. Лауреат Нобелівської премії.
14.05.1871 — народився Василь Стефаник, видатний український письменник.
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західний вектор

Польща особливо зацікавлена
в українських студентах
У
же рік у Львові функціонує Інформаційно-консультаційний центр Університету Марії Кюрі-Склодовської
у Любліні (УМКС) — одного з кращих у Польщі, привабливого не лише для тамтешніх абітурієнтів, але й для
молоді сусідніх Білорусі й України. Нині там навчається півтисячі українських студентів. Про те, що пропонують українцям польські виші та УМКС зокрема, про освіту нашого західного сусіда — у розмові
з координатором міжнародних зв’язків УМКС
Данилом Тканком.

Україна — серед
пріоритетів
— Хто звертається в Інформаційноконсультаційний центр і які послуги
може там отримати?
— Освітніми можливостями в Польщі починають цікавитися вже учні
8 – 9 класів, приходять з батьками.
Серед студентства найбільший інтерес виявляють представники
Львівської національної академії
мистецтв, ЛНУ ім. І. Франка. Львівських політехніків менше (з Політехнікою УМКС пов’язує радше
міжкафедральна наукова співпраця). Але загалом до нас звертаються
(особливо впродовж останніх місяців) з усієї країни: Одеса, Донецьк,
Харків, Київ… Два дні на тиждень
проводимо в центрі зустрічі на
предмет навчання в Любліні, публікацій у польських наукових виданнях тощо. В інші дні ми доступні по
телефону. До речі, віднедавна центр
працює за новою адресою — вулиця
Коперника, 40а, тобто палац Сапіг.
Про наш центр дізнаються з інтернету, реклами, через локальні
польські представництва й осередки.
На офіційному сайті УМКС є україномовний варіант. Ми перший польський державний університет, який
переклав сторінку українською.
Співпраця з Україною є одним із
пріоритетів міжнародної політики
УМКС. Маємо контакти з різними вишами Львова; працюємо над програмами подвійних дипломів (укладені
договори з Київським університетом
ім. Т. Шевченка, ЛНАМ). До слова,
недавно у Львові запустили проект
„Польські викладачі в українських
школах“: філологи з Польщі безплатно навчають львівських учнів польської мови і культури. Зацікавлення

чимале. Думаю, будемо розширювати проект. Ще у планах — у вересні
День знайомства з УМКС у Львові.
— Які напрями цікавлять українців?
— Рік тому популярними були туризм, міжнародні відносини, право, цьогоріч — вузькопрофільні напрями (математика, біохімія, хімія),
також мистецтво. Але найбільше
заяв на середину квітня подали на
іноземну філологію. УМКС робить
акцент на прикладній лінгвістиці;
пропонуємо „мовні пари“, тобто ви
вивчаєте дві головні мови і будете
фахівцем з обох. Маємо й новий бюджетний напрям — англійська без
знання польської. Також наступного навчального року започатковуємо напрям „дизайн інтер’єрів і проектування костюмів“.

Вмотивованість під опікою
— Що пропонує УМКС українській
молоді?
— Українці можуть навчатися платно і безплатно (хто має карту поляка). Той, хто професійно займається
спортом і виступає за університетську команду, отримує пільгу або ж
звільнення від плати за навчання.
Загалом в УМКС дуже лояльне ставлення до українських студентів,
діє ціла система підтримки: маємо
Центр рекрутаційний, де надають
потрібну інформативну і організаційну допомогу; є додаткові курси
польської мови; за потреби студентові призначають особистого опікуна — когось із викладачів. Таке є не
в кожному виші.
Цікаво, що українські студенти
швидше, ніж, наприклад, білоруси й навіть громадяни ЄС литовці,
адаптовуються до польського се

редовища. Вони вміють шукати
можливості для розвитку (стипендійні програми, конкурси).
УМКС прирівнює їх до резидентів ЄС — і вони беруть
участь у програмі „Еразмуc“.
Українці гарно вмотивовані, майже кожен другий добре знає англійську, — тож
успішно знаходять своє місце на ринку праці, європейському і глобальному. Цього року чимало фахівців у таких сферах, як ІТ,
менеджмент, логістика, хімія, біохімія, точні науки, поїхали на роботу
в Австралію, Канаду, Америку; спеціалістів із 2D-анімації запросили до
Франції. Із працевлаштуванням допомагає університетське Бюро праці, де можна дізнатися про вакансії
в різних країнах, сконтактуватись із
фірмою, яка вас зацікавила.
— Як мені відомо, УМКС має добру
базу для мистецької освіти і творчої
самореалізації студентів.
— Так, в УМКС активне культурне життя. Наш культурний центр
„Хатка Жака“ — один із найвідоміших у Любліні. До речі, будь-який
молодий український митець може
безплатно провести там якусь акцію,
повинен лише узгодити дату. Маємо
університетське телебачення і радіо,
що завдяки популярності і доброму
технічному забезпеченню виходить
на регіональний рівень. Ми підписали договір із факультетом журналістики УКУ і будемо пробувати робити
україномовні програми про Україну. Плануємо реалізувати і спільний
українсько-польсько-американський
кінопроект, до якого залучимо студентів, — фільм про Квітку Цісик.

Європа стає ближчою
— Інтерес польських вишів до студентів з України значною мірою
пов’язаний із відтоком польської молоді на Захід, чи не так?
— Не лише у Польщі, а загалом у Європі є демографічна криза і, власне,
брак студентів. Тож європейські виші
дещо змінили рекрутаційну політику:
лібералізується механізм вступу, зокрема візова політика. Трендом у Єв-
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ропі є і залучення студентів із Китаю.
Наш виш, до прикладу, відкрив центр
у Гуанчжоу. Але Польща особливо зацікавлена саме в українських студентах. За даними польського консуляту
у Львові, на сьогодні в Польщі (у державних вишах) навчається близько
15 тис. українців. Загалом цьогоріч
багато польських університетів опустили ціни на навчання для українців:
це боротьба за студента, але і розуміння того, що рік для України буде важким. Якщо в середньому рік навчання
в державному виші Польщі коштує
2 тис. €, то, скажімо, наш університет
на більшості факультетів знизив плату до 1500, а то й 1200–1300 €. Тобто
платна освіта в Польщі для українців
стає дешевшою.

СТУДІЇ

Загалом рівень польської освіти
за останнє десятиліття дуже виріс.
У моїй сфері (сценографія, кіно) освіта не гірша, ніж італійська чи французька. Польща інвестує в освіту й науку з власного бюджету, вміє ефективно використовувати дотації ЄС. Щодо
бюджетної освіти, з Польщею, гадаю,
можуть конкурувати Чехія і Литва, але
польські виші таки посідають кращі
позиції в загальноєвропейських рейтингах. Можливо, литовська освіта дещо дешевше коштує, однак не
пропонує такого широкого спектру
напрямів, як польська, а, крім того,
литовська мова досить складна. Я б
сказав, що нині освіта в Польщі — це
оптимальний баланс між видатками,
якістю освіти і швидкістю адаптації

9

до чужого середовища. Починаючи власний освітній шлях у 18 років,
я відразу поїхав далеко, думаючи, що
це найкращий варіант (навчався в Італії, проходив курси в Англії). Тепер, як
розумію, чудовим стартом для молодої людини є саме навчання в Польщі:
ви адаптуєтесь до принципів, за якими
функціонує євроспільнота, і вже як
більш-менш сформований фахівець
зможете впевненіше йти далі, в магістратуру чи докторантуру. Звичайно,
можна відразу поїхати до Англії: там
гарна освіта, але дуже дорога, а британське суспільство — специфічне.
І там вами ніхто не опікуватиметься
так, як у Польщі.
Спілкувалась Ірина ШУТКА

на власному досвіді

„Для мене це хороший старт“

О

дин із найталановитіших студентів на відділі кіно — так відгукуються про Романа Дзвонковського викладачі Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні.
У Львівській політехніці, в ІАРХ, Роман отримав дизайнерську освіту. Та робота
за фахом виявилась не зовсім тим, чим хотів займатись. Як і скульптура, кераміка,
відеодизайнерська робота на ТБ („створюєш шаблон і — згодом стає нецікаво“)…
Зрештою, вирішив своє професійне майбутнє поєднати з тим, що захоплює найбільше, — кіно й анімація. А захоплення це, до слова, пов’язане з КВНом (команда
„Несучі конструкції“) і відеоконкурсами фестивалю „Весна Політехніки“.

Якось від колеги-телевізійника Роман дізнався про
післядипломну навчальну
програму в УМКС із анімації й операторської майстерності. І — не знаючи
польської, маючи роботу
у Львові — ризикнув:
— Є певні труднощі:
наприклад, не можу працювати на постійній основі, бо ж їжджу до Польщі…
Але коли тобі подобається
якась справа, знаходиш,
як оминути перешкоди. Оскільки у Львові, на
жаль, немає кіношкіл чи
курсів, а в Київський університет ім. Карпенка-Карого вступити непросто,
я вирішив їхати до Любліна. Це шанс розвиватись
професійно, розширити
світогляд, познайомитися з людьми, які знають,
що таке кіномистецтво.
У Любліні до нас, студентів, дуже добре ставляться, особливо опікується
керівник студій Animacja

komputerowa i Etiuda Filmowa Марія Сеньковська.
Заохочують, вислухають,
допоможуть. І це додає
впевненості, штовхає до
праці. Я задоволений, що
потрапив в УМКС: це для
мене хороший старт.
Програма триває два
роки, навчання — у формі
майстер-класів, зазвичай

на вихідних. На заняттях
з анімації „вчаться“ вигадувати і поетапно втілювати
задуми, на операторській
майстерності — працювати
з технікою, світлом. Все —
аби стати оператором, який
і дешевою камерою та з однією лампою зуміє зробити
суперкартинку, зацікавити,

здивувати глядача. Скоро в Романа іспити, потім
практика на Сицилії. Але
на часі — інше:
— Зараз отримав завдання — придумати і втілити власну короткометражну анімацію. Тут, як на
мене, важливе не так виконання (бо є різні варіанти),
як ідея, тобто те, що ти хочеш донести анімацією —
про проблему чи людину.
Моя історія буде про речі,
які немовби вже нікому не
потрібні і не мають другого шансу на існування.
У кошику із секонд-хендом
„оживає“ „светрик“, знаходить свої інші частини
(штани, шарф) — так постає цілісний персонаж,
який бачить світло в іншій
кімнаті і йде туди…
Автор уже зробив макет сцени, головного персонажа, міркує над кількістю сцен, тривалістю
мультика… Процес триває, не все дається легко.

Адже ти — один, а якісний
кінопродукт — це завжди
творіння команди: сюжет,
сценарій, сцена і персонажі, зйомка, постпродакшн, звук… Зразком доброї командної роботи для
Романа є мультики студії
Laika. З українських згадує хіба „Злидні“ і „Йшов
трамвай…“. Шкодує, що
в Україні нема механізмів
підтримки і спонсорування кіно, як у Польщі.
Наразі Роман ще визначається — анімація
чи кіно. Але планує й далі
розвиватись в обраному
керунку — поїхати до
Лодзя, де є одна з найпотужніших кінематографічних шкіл. Крім цього,
має кілька кіноідей. А незабаром на екрани вийде
документальний кінопроект, до якого він теж долучився, — „Жива ватра“
(режисер Остап Костюк).
Ірина ШУТКА
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зіркові історії

Науковці, закохані в Сонце
А
Ви знаєте, що у Львові діє
громадська організація науковців-астрономів, члени якої
можуть відповісти на будь-які
запитання про космос? Перед
Міжнародним днем астрономії,
який світ відзначає 7 травня, про
цю „зіркову“ спільноту, власний
досвід наукового редагування
дитячої книжки та ініціативу
астрономічної просвіти в Фейсбуці нам розповіла голова
Львівського астрономічного
товариства доцент кафедри
вищої геодезії та астрономії
ІГДГ Любов Янків-Вітковська.

— Любове Миколаївно, розкажіть, що
це за організація — Львівське астрономічне товариство?
— Наприкінці 90-х років у се
редовищі науковців кафедри астрофізики та Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І. Франка виникла
ідея об’єднатися в громадську організацію задля популяризації астрономії як науки про космос, підтримки науковців, які займаються
дослідженнями цієї тематики, а також для того, щоб зацікавлювати
й готувати собі майбутніх студентів
серед учнів старших класів. Також
до офіційно зареєстрованої львівської МГО ввійшли представники
кафедр інженерної геодезії, вищої
геодезії та астрономії Львівської
політехніки. Поряд із відомими науковцями галузі — як професори
Іван Вакарчук і Маркіян Ваврух із
Франкового вишу — в наших рядах
є студенти і просто аматори. 4 рази
на рік ми проводимо заходи до визначних астрономічних дат — зимового та літнього сонцестояння,
весняного й осіннього рівнодення. Це семінари, освітні конкурси, конференції на астрономічну
тематику, які відбуваються в Політехніці, ЛНУ ім. І. Франка або
школах Львова. Часто виступаємо
в ЗМІ, пояснюючи з наукової точки зору певні астрономічні явища,
що цікавлять львів’ян. Минулого
року ми оголошували черговий
конкурс: запропонували школярам
придумати вірш або скоромовку,
перші літери якої мали б відповідати першим буквам назв планет
Сонячної системи. Таке завдання

ЛАТ уже озвучувало 1999-го року,
але тепер Плутон уже не вважається
планетою Сонячної системи, тому
„формулу запам’ятовування“ варто
було також змінити. Перше місце
здобула десятирічна дівчинка, яка
придумала: „Мишка (Меркурій)
Варка (Венера) Знову (Земля) Малює (Марс) Юлі (Юпітер) Синього
(Сатурн) Усміхненого (Уран) Носорога (Нептун)“.
— Загалом учасників ЛАТ багато?
Кого Ви називаєте аматорами?
— Майже всі українські науковціастрономи нині належать до всеукраїнського Астрогеодезичного
товариства, філії якого є в різних
містах. Тому ми в ЛАТ не прагнемо великої кількості членів: найдієвішими в організації, зазвичай,
є 20 – 30 осіб. До товариства приєднуються різні люди: лікарі, підприємці, різні люди, які захоплюються
астрономією і десь почули про ЛАТ.
Вони беруть участь у наших семінарах чи конференціях, діляться своїми теоріями. Якось лікар розповідав
про те, як сонячна активність впливає на стан пацієнтів. Цікавими є історії про музичні твори, присвячені
космічним подіям. Два роки тому
учасниками нашого семінару були
пенсіонери-студенти Університету третього віку. Вони записували
й озвучили потім свої спогади про
той час, коли Юрій Гагарін полетів
у космос.
— Нещодавно Ви як астроном зредагували перекладену на українську мову

книгу Пола Брекке „Наша життєдайна зірка — Сонце“ і написали передмову до неї. Це перший такий досвід? Ви
не задумувалися про те, щоби самій
написати книгу про астрономію для
дітей?
— Книгу норвезького астрофізика
Пола Брекке переклала професійна перекладачка зі скандинавських
мов Наталя Іваничук. Мені приємно
було працювати над її перекладом,
бо українська мова пані Наталі дуже
насичена і багата. Книжка вийшла
чудова, адже Сонце — зірка, якою
я цікавилася завжди. Моя перша
наукова дисертація — про дослідження атмосфери Сонця. Видавництво „Грані-Т“ схвалило моє
редагування і попросило написати
передмову до книги. Я пропонувала знайти для цього поважнішого
науковця-астронома, ніж я. Але видавець наполягав, що для дитячої
книги мій стиль є добрим. З автором
Полем Брекке ми сучасники. Він займається астрофізикою, працював
у Європейській космічній агенції,
з науковцями якої я співпрацюю.
А щодо дитячої книги, то може колись відважуся написати, записую
деякі свої думки. Українською мовою є мало науково-популярних
книг для дітей.
— У Фейсбуці Ви часто транслюєте
інформацію різних космічних агенцій
світу. Робите це для себе чи для своїх
читачів?
— Я публікую, часом перекладаю
і пояснюю інформацію від NАSА,
Європейської космічної агенції,
Сонячної динамічної обсерваторії і діючих космічних станцій,
інформацією яких користуюся
у власних наукових дослідженнях.
Зауважила, що людям цікаво читати новини про наближення до Землі астероїдів, комет тощо. Досліджуючи об’єкти космосу, розумію,
що просто так порушити світову
гармонію дуже складно. Як і більшість відомих астрономів, я — віруючий науковець, тому переконана, що сам собі заподіяти шкоду
наш Всесвіт не може. Це людина,
руйнуючи природу, порушує його
рівновагу.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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ініціатива

Свій „Вектор“ прокладають політехніки
З
ініціативи науковців-політологів Львівської політехніки в університеті постав Науково-аналітичний центр політичних досліджень
„Вектор“. Один із напрямів його діяльності — політичний моніторинг
та надання фахових консультацій і коментарів на політичну тематику
засобам масової інформації. Крім цього, політологи-політехніки ставлять перед собою ще багато важливих завдань.

Головними ініціаторами створення
нового підрозділу в структурі Політехніки при кафедрі політології
та міжнародних відносин Інституту гуманітарних і соціальних наук
стали доценти Юрій Тишкун, Олександр Горбач, старший викладач
Роман Пасічний та директор ІГСН
професор Ярина Турчин, яка є науковим керівником центру.
— Науковці нашої кафедри часто беруть участь у телевізійних політичних програмах, надають фахові коментарі на політичну тему для
регіональних медіа. Ми вирішили
об’єднати наші зусилля і розширити
поле інформаційної діяльності. Наразі центр політичних досліджень
„Вектор“ уже на завершальному етапі
офіційної реєстрації. Відтак, на його
базі ми зможемо проводити наукові
дослідження у своїй галузі, надавати
консультаційні послуги, а згодом —

виготовляти наукову продукцію на
замовлення політичних партій, громадських організацій, підприємств,
установ та фірм, а також забезпечити
умови для підготовки молодих фахівців. Зокрема, „Вектор“ стане місцем
проходження практики для студентів
та аспірантів. Таким чином молодь
зможе здобувати в університеті не
тільки теоретичні знання, а й актуальні практичні навики. Також до
участі в проекті вже долучилися більшість науковців кафедри, — розповідає Олександр Горбач.
Наразі всі учасники ініціативи
працюють лише на волонтерських
засадах. Але організатори сподіваються, що коли центр політичних
досліджень „Вектор“ займе свою
нішу на ринку політологічно-інформаційних послуг, для приватних
структур він працюватиме на платній основі та зможе претендувати

на участь у міжнародних навчальнонаукових або грантових програмах.
Уже в кінці травня політологи
планують організувати профільну
регіональну конференцію за офіційної участі нової структури. Також анонсують видання щорічного
наукового вісника напрацювань колективу „Вектора“.
— Найближчим часом ми сподіваємося презентувати власний сайт,
який дозволить ще більше розширити поле діяльності та розпочати
втілення одразу кількох інформаційних політологічних проектів.
Думаю, там будуть висвітлюватися
результати наших досліджень за кожен місяць, — анонсує науковець.
Варто зазначити, що співпрацю
з Науково-аналітичним центром
„Вектор“ тижневик „Аудиторія“ розпочинає першим серед засобів масової інформації регіону. З певною
періодичністю, починаючи з нинішнього числа газети, пропонуємо
нашим читачам колонку політологічного моніторингу українського
інформаційного простору від Романа
Пасічного.
Анна ГЕРИЧ

моніторинг

Найбільш згадувані у ЗМІ кандидати
в президенти

К

олишній прем’єр-міністр Юлія
Тимошенко та екс-губернатор
Харківської області Михайло Добкін є найбільш згадуваними у ЗМІ
кандидатами на пост глави держави України. Голова „УДАРу“ Віталій Кличко та керівник Радикальної партії Олег Ляшко лідирують
серед ймовірних претендентів на
посаду мера Києва.

Такі дослідження отримані у ході вивчення публікацій 13 700 українських
та закордонних мас-медіа, серед яких
центральні та регіональні друковані
ЗМІ, телебачення, радіостанції, інформаційні агентства та інтернетресурси. Збір даних тривав від 7 до
13 квітня 2014 року.
Найпопулярніший у ЗМІ кандидат на посаду президента Юлія Ти

мошенко посіла п’яте місце в загальному переліку лідерів за згадуваністю. Найбільш згадуваний кандидат
на посаду столичного мера Віталій
Кличко — дев’яте місце.
Кількість згадувань у ЗМІ про
Ю.Тимошенко приблизно дорівнює
сукупній кількості матеріалів, присвячених 15 кандидатам, які завершують список претендентів на високу посаду.
Сума згадувань про перших трьох
претендентів на посаду мера Києва
вдвічі перевищує кількість згадувань
про інших ймовірних кандидатів.
Протягом тижня в загальному
списку найпопулярніших політиків
у ЗМІ збільшили кількість згадувань
лише два політики: Олександр Турчинов (+2344 згадувань) та Арсен
Аваков (+1792 згадування).

Порівняно з минулим тижнем ТОП-10
найпопулярніших політиків у ЗМІ залишили Д.Ярош та В.Наливайченко.
Їхні місця посіли С.Тігіпко та С.Тарута.
З 10 найпопулярніших кандидатів у Президенти України семеро
найчастіше згадувалися у західних
регіональних ЗМІ, два — на Сході
та один — на Півдні.
Однаковою виявилася кількість
згадувань у західноукраїнських регіональних ЗМІ про О.Тягнибока та
П.Симоненка.
Висновки зроблені НАЦ ПД „Вектор“ на
основі отриманих результатів у рамках
щотижневого дослідження „Найпопулярніші політики у ЗМІ. Вибори — 2014“,
проведеного інформаційно-аналітичним агентством „Контекст Медіа“
(http://contex-ua. com).
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майстер-клас

Писанки власноруч створювали і студенти, і ректор

Н

Усім учасникам акції „Розпиши свою
писанку“ великодні символи допомагала створювати майстриня, випускниця Інституту архітектури Світлана Шевчук.
Незважаючи на досить мінливу
погоду (у той день ясне сонце періодично змінювалося зливами),
писанки розписувало чимало політехніків. До творчого процесу до-

лучився і ректор університету
професор Юрій Бобало.
Із видутих яєць у комбінаті
харчування Політехніки спекли
пасочки. Тож кожен учасник акції, окрім власноруч створеної
писанки, отримав у подарунок
ще й паску. Найгарніші студентські писанки склали у кошик і подарували ректорату.

| Світлина Наталії Павлишин

езадовго до Великодніх свят Товариство „Молода Просвіта“ спільно із Колегією та профкомом студентів і аспірантів
Львівської політехніки організували для студентів та викладачів
майстер-класи з писанкарства.

святкування

коротко

Великодні забави

Ц

ьогоріч Великдень у Львові
був традиційно багатий на
події й різноманітні заходи.

Основні святкові дійства відбувалися в Музеї народної архітектури та
побуту „Шевченківський гай“. Фестиваль „Великдень у гаю“ відвідало
близько 16 тис. гостей. Із кожного
придбаного квитка дві гривні виділили на облаштування дитячого будинку сімейного типу для проживання
до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і двох
батьків-вихователів (буде розміщений за адресою вул. Мечнікова, 16 а).
На Великдень у Гаю гостей вітали
дівчата, кроплячи водицею та промовляючи щирі побажання, дітки
отримували у подарунок крашанки,
а гурт автентичної музики „Коралі“
запрошував усіх до Кривого танцю
стежинами Шевченківського гаю.
Окремо діяла Дитяча галявина з гаївками та веснянками, відвідувачів частували пасками, співали українські
пісні з гуртом автентичного співу
„Родовід“. На Співочому полі виступали фольклорні танцювальні та вокальні ансамблі, державна заслужена
хорова капела України „Трембіта“ та
Оксана Муха з Проектом Івасюк та
Великодньою програмою.
На другий день свят від хати до
хати ходив гурт людей із музиками,
співаючи риндзівки (великодні пісні), бажаючи господарям достатку,
а дівчатам щасливої долі. Цей давній
обряд зазвучав по-новому із запальними музиками гурту „Йорий Клоц“

та Хором національної і духовної
пісні „Вірли“.
Неординарний Обливаний понеділок цього року організувала влада
Львова. Площа Ринок перетворилася на територію обливання. Дійство
викликало величезне зацікавлення
з боку львів’ян і гостей міста.
Цікавий Великдень був і для особливих гостей Львова — кримських татар, які через окупацію півострова переїхали сюди. Попри те, що ці традиції
нехарактерні для них, адже більшість
приїжджих — мусульмани, все ж деякі
вирішили долучитися до святкування.
„Великодні забави“ організував
і Центр студентського капеланства
на чолі з о. Юрієм Остапюком. Студентська молодь, зокрема й політехніки, провела свята разом із вихованцями Милятинського сиротинця.
Проходили гаївки і біля студентського храму бл. свщнмч. Олексія.
Продовжилися великодні забави
у Шевченківському гаю і на Провідну
неділю. Фестиваль „Україна святкує
Воскресіння разом“ розпочався архієрейською літургією у храмі Премудрості Божої, яку очолив єпископпомічник Львівської архієпархії УГКЦ
владика Венедикт (Алексійчук). У рамках фестивалю відбулися різноманітні
забави, майстер-класи, ярмаркування,
концерт. Ініціювали захід Фундація
духовного відродження УГКЦ за підтримки Львівської міської ради та Музею народної архітектури та побуту.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН

Студенти Західної України написали від руки сотні листів та
надіслали посилкою до Донецька на підтримку своїх колег на
Сході країни. Волонтери Комітету патріотичних сил Донбасу
передали послання зі Львова
донецьким студентам. Участь
в акції взяли спудеї УКУ, Львівської Духовної семінарії Святого
Духа, ЛНУ ім. І. Франка, Львівської
політехніки. Подібні акції єднання та підтримки жителів східних
регіонів країни проходитимуть
і далі. Адже просте спілкування
найефективніше розвіює міфи
і налагоджує мир.
27 квітня о 18 год. від пам’ятника
Степанові Бандері у Львові розпочнеться Марш Величі Духу.
Захід таки відбудеться, попри
попередження про можливі провокації і відмову низки організацій від акцій з нагоди річниці
створення дивізії СС „Галичина“
(28 квітня).
Столична влада визначилася
з тривалістю конкурсу на найкращий проект меморіалу Небесної сотні, який планують встановити в центральній частині
міста. Найкращий проект планують вибрати до 15 жовтня, а вже
з листопада почнеться робота над
меморіалом. Конкурс відкритий
і всеукраїнський, тому участь
у ньому можуть взяти всі охочі
з усіх регіонів України. Висловити
своє бачення вигляду меморіалу
можна на сайті nebesna.kga.gov.ua.
За матеріалами інформагенцій
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громадський лідер

Борис Пошивак:
цілеспрямований,
активний, дієвий
Г

олова Студентського братства Львівщини, координатор
і засновник Громадської ради Майдану, координатор Євромайдану у Львові, а також співорганізатор Патріаршої криївки Борис Пошивак належить до когорти небайдужої молоді,
яка дала старт новому витку історії України. Отож, трохи про
те, чим живе активна молодь, як формується та які має мрії, —
на прикладі Бориса Пошивака.

— Як Ти познайомився зі Студентським братством?
— Громадською діяльністю як такою до Студентського братства не
займався. Мав активну позицію,
але в реальні дії це не виливалося.
Ще під час навчання в Стрийському
коледжі Львівського національного аграрного університету хотілося щось робити, але серед колег не
знайшов однодумців, як, зрештою,
і серед друзів у рідному Стрию. Це
парадоксально: громадських активістів зі Стрия дуже багато, але стрияни
активніше діють в інших містах, ніж
удома. Вступивши до Львівського
національного аграрного університету, я ознайомився з діяльністю
Студентського братства, побувавши
на гаївках у Дублянах, які організовували для молоді активісти одного
з осередків організації (Студентське
братство ім. С. Бандери). Мені сподобався їхній підхід до патріотичного
виховання молоді. Тож увійшовши до
Братства, вже наступного року став
співорганізатором великодніх акцій.
— Яку роль у Твоєму житті відіграє
організація, яку очолюєш?
— Мене завжди боліло серце за
Україну. Тривалий час не міг віднайти правильне русло, щоб спрямувати свою патріотичну енергію. Саме
у Братстві я знайшов однодумців —
ми мали спільні ідеї та мету, які дозволили об’єднати зусилля і діяти.
Прихід до Братства став для мене
і новим етапом у самовихованні:
мені хотілося багато знати, розуміти. Знайомлячись із представниками
різних поколінь цієї організації, довідуючись про її першочергову ціль,
почав щораз більше усвідомлювати,
що Братство спроможне на значно
масштабнішу діяльність, ніж лише

культурно-просвітницькі
акції.
— Спостерігаючи за діяльністю
Братства, помітила, що за останні
п’ять місяців суттєво змінився напрям роботи. Розкажи про це більше.
— Теперішній напрям діяльності Студентського братства логічний. Адже
культурно-просвітницькою роботою
наша організація займалася у мирний
час. Ми проводили чимало масштабних кампаній та акцій проти влади
(тепер уже усунутої), які доводили,
що молодь реально може змінювати
ситуацію в країні. Звичайно, простіше
сидіти в компанії, бавитися різними
іграми, вивчати та відроджувати давні
традиції, мандрувати… Але це лише
як бонус до діяльності. Останній рік
Студентське братство Львівщини кардинально змінило своє обличчя. Ми
почали співпрацю з різними українськими та діаспорними організаціями, зокрема масштабно співпрацюємо з „Пластом“. З одного боку, членів
організації начебто поменшало, але
діяльність розширилася. Перші дні
Євромайдану дуже добре продемонстрували активність, готовність і цілеспрямованість братської молоді.
— Як вплинули ці зміни на Твоє життя?
— Я зрозумів, що спроможний продуктивно працювати всі 24 години на
добу. Також зауважив, що саме в екстрених ситуаціях не втрачаю голову;
коли була небезпека і потреба приймати важливі рішення, не виникало жодного вагання. Більше почав довіряти
своїм відчуттям. Змінилося і сприйняття ситуації: якщо на початку революції мені хотілося, щоб все відбувалося максимально мирно, то поступово
прийшло усвідомлення, що злочинні
режими не завжди можна мирно усуну-

ти. Доводиться жертвувати, і, на жаль,
це дуже важкі жертви. Переконаний,
що таке усвідомлення прийшло до всіх.
Та, думаю, саме зараз ми не теоретично, а фактично стали нацією.
Українці — давній народ, але дуже
молода нація. Національний дух протягом багатьох десятиліть був притаманний лише частині населення нашої держави. А тепер, коли повстав
практично весь народ, об’єднаний
спільною національною ідеєю та цінностями, — визріла нація.
— Чим зараз займаєшся? І що плануєш
на мирний час?
— У цей час разом із об’єднанням
„Безпечне транспортування“ та
„Спільнобачення“ моніторю лікування у Прибалтиці та Польщі постраждалих майданівців. Також нещодавно
як активний громадянин побував на
Херсонщині: займався організацією
допомоги нашим військовим. У мирний час продовжу активну громадську
роботу. Передовсім моніторитиму
роботу наших чиновників, щоб не
було зловживань владою, казнокрадства, корупції. Треба, щоб наш народ
вчився жити інакше.
— Які маєш мрії як людина і як громадський та молодіжний лідер?
— Зараз мрію, щоб настав спокій,
щоб не треба було воювати. Хочу
жити в цивілізованій країні, мрію
мандрувати, вчитися чогось нового,
планую здобути ще одну вищу освіту,
тож вступатиму в Український католицький університет або Національний університет „Києво-Могилянська академія“.
Спілкувалася Наталія ПАВЛИШИН
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чари мельпомени

Віддзеркалення
поетичного слова Кобзаря
m Закінчення. Початок на 3 с.

студентів, уміння передати через
рух і голос радість, подив, розчарування, розпач — Шевченко дуже
емоційний і дуже розмаїтий у своїх
емоціях, емпатійний, тож аби глядач
відчув поетові переживання, треба
було вживатись у них абсолютно.
Анна Павук („Тополя“), Марта Ратушна („Ой, тумане…“ з „Наймички“), Ольга Шмакова („Лілея“), Поліна Дрогуль („Утоплена“), Уляна
Зайцева („Княжна“), Ірина Дроздович („Нащо мені карі очі“) — дівчата творили образи органічно, не

відставали від них і хлопці — Володимир Івануса („Сон“), Євген Кісель
(„Холодний яр“), Євген Семенюк,
Василь Божа… Особливу перейнятість образом матері виявила Зоряна
Мисяк — вірш „У нашім раї на землі“
викликав хвилю оплесків.
Вистава „Дзеркало“ доволі камерна, тому її сприйняття потребувало би меншої сцени. Можливо,
театр-студія „Хочу“ покаже виставу ще раз, цього разу в актовій залі
головного корпусу. І це було б добре, бо „Дзеркало“ варте того, щоб
у нього задивилось якнайбільше
людей.

арт-проект

Побачити, зачудуватись,
купити

Б

ільше двох тижнів — з 25 квітня до 12 травня — на третьому поверсі
Палацу мистецтв житимуть казкові персонажі, які чітко показують нам, де насправді існує ідеальне добро, а де зло. Ляльки-мотанки,
коники, лисички, птахи — з яскраво вираженим національним колоритом і з авторським — усе це „ETHNO’лялька“, проект, який уже
четвертий рік діє в межах фестивалю „Ляльковий світ“.

| Світлина Наталі Яценко

Цьогорічний захід відрізнявся від
попередніх певною ноткою суму —
події, які розгортаються в Україні, не сприяють ні творчості, ні її
демонстрації. Тому якщо зазвичай
свої ляльки представляють на ви-

ставці 50 мисткинь, то цього року
їх лише 30. Одеса, Вінниця, Дніпропетровськ, Тернопіль — попри все
„ETHNO’лялька“ є символом єднання українських авторів.
На відкритті експозиції виступили організатори проекту „Намотаю тобі долю…“ — львівські
лялькарки Тетяна Фургала, Ірина
Бердаль-Шевчик та Людмила Мацько, які представляють свої твори і на
„ETHNO’ляльці“, за минулий рік провели три виставки — їх ляльки побували у музеях Львівської області.
Ляльковий світ завжди налаштовує на особливий емоційний лад
і подумки повертає у дитинство.
Барвистість вишитих елементів
одягу ляльок, їх добрі, мудрі, веселі, деколи наївні образи спонукають
мати таке „чудо“ вдома. І це можливо, бо ляльки продаються — ціни від
30 гривень і до кількох тисяч.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Технологічний коледж Львівської політехніки вперше взяв
участь у конкурсі молодих дизайнерів одягу в місті Пряшеві
(Словаччина). Конкурс „Modna
linia mladych“ відбувається
вже 9 років поспіль і щорічно
у ньому беруть участь представники різних країн. Цьогоріч
було представлено приблизно
150 колекцій, які оцінювали
у 8-ми номінаціях. I місце
у номінації „Volna tvorba“ серед
35 претендентів посіла колекція
„Ляльки-мотанки“, яку створили
студенти відділення мистецтв
Технологічного коледжу.
ХІІ Міжнародний етно-джазовий
фестиваль „Флюгери Львова“
відбудеться 1 – 4 травня. „Флюгери“ традиційно проходитимуть
у внутрішньому дворику Ратуші.
Впродовж чотирьох днів тут виступить 17 гуртів, у яких грають
музиканти з України, Польщі,
Ізраїлю, Канади, Франції, Мексики, Румунії, Азербайджану та
Росії. Цього року разом із „Флюгерами“ на вулиці Лесі України
відбуватиметься перший мистецький фестиваль „Музограф“.
Музиканти „Флюгерів“ гратимуть
і влаштовуватимуть сейшени і на
„Музографі“.
Спільнота „Літературні Манелі“
ініціювала збір книг для буккросингу на зупинках громадського транспорту. Для того, щоб
зробити свій внесок у розвиток
ініціативи, організатори просять
принести з дому давно прочитані книги. Шукайте коробки для
збору книг у кав’ярнях „Медея“
на проспекті Крива Липа та
„Communa“ на вулиці Галицькій.
Активісти вже збирають кошти та
залучають меценатів для створення книжкових шаф.
Документальний фільм Сергія
Лозниці „Майдан“ увійшов до
офіційної програми 67-го кінофестивалю у Каннах. Двогодинну
картину, зняту у лютому й березні
в Києві, покажуть поза конкурсом.
Сергій Лозниця з оператором
просто знімали те, що відбувалося. У підсумку в одного із найвідоміших документалістів Європи
вийшов фільм про українську
революцію.
За матеріалами інформагенцій
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творча гостина

Натхнення у витинанці
З
дитинства вона мріяла стати вчителькою
початкових класів, однак коли була у випускному класі, батько-педагог переконав доньку, що
фізмат — це куди серйозніше. Так тернополянка
Галина Дудар стала вчителькою математики. І саме
завдяки математиці з’явилися її витинанки.

Переплелися хобі
і робота
— Очевидно, татові гени
таки проявилися в мені, бо
в школі математика була
моїм улюбленим предметом, — розповідає пані Галина. — Оскільки і на початкові класи, і на фізмат
вступним іспитом була математика, то я таки пішла
на фізмат. Закінчивши навчання з відзнакою, почала
працювати у 19-й тернопільській школі. І до сьогодні вчу дітей математики. А поміж тим — мотати
ляльки і витинати.

Перші витинанки Галини Дудар з’явилися саме
завдяки роботі, років двадцять тому, коли восьмикласникам треба було пояснити
симетрію. Тоді пані Галина
згадала про витинанку. Відтоді на уроках геометрії цієї
вчительки витинанка стала
обов’язковим завданням.
У вільний час почала витинати сама. Однак потім
усе ж відійшла від цього заняття — з’явилися власні дітки (дочка і сини-близнята),
не вистачало часу. А повернулася до витинанки буквально кілька років тому:

— Це була потреба
душі. Все якось само собою
сталось. Я просто взяла ножиці і знову почала витинати. Люблю монохром. Багатоколірні витинанки — не
для мене. Вони нагадують
розпис. А ось однокольорові — це як чорно-біла
фотографія; вона, на мій
погляд, виразніша. Тому
мої витинанки одноколірні — чорні, червоні, зелені, жовті. Багато вирішує
тло. Від нього залежить, як
сприйматимуть виріб, —
роздумує пані Галина.

Паперове
диво-розмаїття
— Розкажіть про тематику Ваших робіт.
— Вона дуже різна. І залежить від настрою, погоди,
стану душі. Квіти, птахів
і метеликів завжди роблю
на одному диханні. Їх здебільшого зображую на несиметричних витинанках
(винятком є дерева життя).
Я ніби малюю їх, як картини. Але іноді довго виношую витинанку в собі.
Галина Дудар також виготовляє різдвяні й великодні витинанки. Писанок писати не вміє (хоча вже спробувала). Але одного разу
захотілося зробити паперову писанку. А потім подумала: чому б не спробувати
витяти писанку на вітальну
листівку? Так з’явилися вітальні великодні листівки.
Щоб витинанка стала
справжньою писанкою,
пані Галині довелося вивчати символіку української писанки. У цьому
дуже допомогла книга
Віри Манько „Українська
народна писанка“.

— Звичайно, витинати
писанку — це не писати
писачком, але я використовую деякі символи, кожен
із яких мав велике значення
для наших пращурів. А ще
мені дуже подобаються
лемківські писанки. Вони
особливі, дуже відрізняються від писанок інших
етногруп. Це генетична
тяга — мій тато з Лемківщини. Я витинала писанки
з лемківськими елементами, в лемківській кольоровій гамі на інтуїтивному
рівні, ще навіть не знаючи,
що вони лемківські.
Три роки тому Галина
Дудар зацікавилася лялькою-мотанкою. Тоді ж запропонувала свій витвір
на Перший всеукраїнський
конкурс ляльки-мотанки.
Перші ляльки пані Галини
залишились у Музеї Івана
Гончара та в Державному музеї іграшок у Києві.
Є вони і в Черкасах, і в Музеї національної іграшки
Тернополя. Торік взяла
участь у Всеукраїнському
конкурсі народних майстрів „Найкращий твір
року“. Надіслала на конкурс дві витинанки і ляльку-мотанку „Україночка“,
яка згодом увійшла до каталогу „Найкращий твір
року-2013“. Дві роботи
Галини Дудар були представлені на виставці робіт
народних майстрів Тернопільщини.
— Персональної виставки наразі не мала. Але
звісно, як і кожен майстер,

мрію про таку подію. Витинанок назбиралося багато. Хотілося б, щоб їх
оцінили фахівці. Мрію
побувати на святі витинанки у витинанковій
українській столиці —
Могилеві-Подільському,
що на Вінниччині, познайомитися з майстрами, —
ділиться пані Галина.

„Пісенні“ задуми
Нещодавно Галина Дудар започаткувала серію
„Пісня у витинанці“. Вже
є з десяток „витятих“ пісень, які їй подобаються.
Першою була „Чарівна
скрипка“. Потім з’явилися
дитячі — великодня гаївка
„Вийди-вийди, сонечко“
та „Два півники“.
— Пісню витинати
важко, — пояснює майстриня, — треба, щоб вона
була до душі. А ще — щоб
зберегти традицію української народної витинанки,
адже вона все-таки має бути
симетрична. Тож і зміст
пісні повинен бути, так би
мовити, симетричний.
Два роки тому Галині
Дудар захотілося викладати свої думки, світлини,
знайомитися з цікавими
творчими людьми і розповідати про свої зустрічі
з ними, а також ділитися
своїми вміннями. Так виник
інтернет-блог „Лелітка“:
— Хочеться, щоб наше
традиційне унікальне мистецтво витинанки не загубилося, щоб жило і розвивалося.
Спілкувалася
Ірина МАРТИН
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

студія рідного слова

П

ри Народному домі „Просвіта“ Національного університету „Львівська політехніка“ працює літературний гурток „Студія рідного слова“. Під керівництвом
члена Національної спілки письменників України, доктора історичних наук Петра
Шкраб’юка молоді літератори пізнають секрети поетичної творчості, вдосконалюють
свою майстерність. Серед них Ірина Павлюк — випускниця магістратури Інституту
економіки і менеджменту, яка творить задушевні вірші, окремі з яких і пропонуємо
нашим читачам.

„Благословенна мить добра…“

Ірина Павлюк

Мить добра

Тримай мою руку…

Ніченька

Благословенна мить добра —
До неї всі шляхи відкриті.
Як жити — кожен обира:
По правді чи брехні у світі.

Тримай мою руку, тримай,
Торкнись мого серця хутчіше.
Відкрився нам істинний рай —
Що ж є за любов світлу більше?

Ніченька згубила золоте намисто

І кожен вчинок — як урок,
Що надає безмежну силу.
Це у майбутнє новий крок,
Який нам доля освітила.

І відблиск смарагдових мрій
Зчарує, огорне красою.
Єдиний і лагідний мій,
Тримай… Я назавжди з тобою!

А за пеленою сонце ніжно спало
І від снів чарівних тиша наступала.
Тільки хвилювалась ніченька щосили,
Щоби її рухи ранок не збудили.

Немає меж: у всі віки
Добро потрібно прославляти.
Торкнися ближнього руки,
Бо щастя — щоб допомагати.

Мені сьогодні сонце шепотіло,
Промінням ніжним кидало в вікно.
Здійсниться те, що серце захотіло,
Життя моє — з сценарієм кіно.
Є в ньому роль — лише одна єдина.
Новий початок — стоптаний кінець.
Змарнована образами хвилина —
Це біль душі, що лине навпростець.
Немає місця пустоті й тривозі,
Всміхнусь, радію, дякую за все.
Нам щастя переможне у знемозі
Привітна доля вже тепер несе.

Айстри
Вихвалялись айстри диво-пелюстками,
До небес вітались свіжими листками.
І всміхались сонцю, і дощу раділи,
І поміж собою тихо гомоніли.
Про життя барвисте і гаряче літо,
Що встеляє землю
		   неповторним квітом.
Про медові чари, про цілунки спілі,
Про кохані очі, що так серцю милі.
І про зустріч нашу добре айстри знали,
Ароматом ніжним душу наповняли.
Дарували щастя і солодкі миті,
Що красою тою лагідно налиті.

Мені тепла твого
не вистачало
Мені тепла твого не вистачало,
Слова покрила холодом зима.
І в поглядах людей щодня шукала
Тебе. Втомилась бути я сама.
Цю незбагненну і нестримну муку
Забути намагалась в почуттях.
Тремтіло серце мовчки, ані звуку —
Сльоза ховалась спогадом в очах.

Я заблукала… У полоні чар
Стискалось серце і невпинно билось,
Бо не знайти на відстані причал,
Хоча мені цього би так хотілось.
Немає сну… І ніч така пуста.
Останній подих мрії загубився.
Обпечені надіями уста,
Хоч корабель чекання наш розбився.

Калинові грона
Калини грона соком наповнялись,
Коли із неба свіжий дощ спадав,
То буйне гілля хвилями гойдалось,
То вітер листя рвучко обривав.
Розлогий кущ — давно окраса саду:
Його з нас кожен щиро полюбив,
І ягоди, солодші винограду,
Зимою від застуди з чаєм пив.
Ну, а весною вечір пахне цвітом,
Що, наче снігом, заміта стежки.
І, усміхнувшись сонечку, цим літом
Калині щебетатимуть пташки.

І необережно вкрила небо чисте.
Бо порвалась нитка, і перлини-зорі
Покотились швидко, наче людські долі.

Весна
Весна пахне цвітом п’янкого жасмину,
Малюючи ніжну навколо картину.
Всі фарби яскраві в собі поєднала
І в кожен куточок землі заглядала.
У ліс завітала — і зеленню вкрила,
Веселим струмочком тоді задзвеніла.
І далі щодуху помчала степами,
Встеляючи їх із квіток килимами.
Стомилась, охляла, пора й відпочити,
Потрібно вже іншим дорогу стелити.
Та й сонце веселе всю землю прогріло:
Всміхнулась весна… і літо впустила.

Стрічка синьо-жовта
Стрічка синьо-жовта —
			
символ перемоги,
Що у незалежність провела дорогу.
Неба мирний погляд, золотисті ниви,
Жайвора у небі срібні переливи.
Явір над водою і калина спіла.
Поросла травою січова могила.
Тільки вітер вільний пісні їй співає,
Українське серце наше не вмирає.
Тих не забувають, хто в бою загинув,
Їхні настанови в душі дзвоном линуть.
Ми ж бо українці, є у нас герої,
Що несли крізь бурі прапор сили й волі.
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Екологічно чистий туристичний продукт
У
межах парасолькового проекту „Транскордонна співпраця для
рекреаційного туризму польсько-українського прикордоння“
стартував мікропроект, який має на меті популяризувати для наших
та іноземних туристів Карпатський регіон.

Проект складається з 12 підпроектів,
розпочатий — „Стежками українських Карпат. Промоція туристичного продукту“. Реалізовуватимуть
його Львівська міська ГО„Екотерра“,
журналістська організація WETI та
польська ГО„Фундація Бєщадська“.
Підвищуватимуть природний і культурний потенціал карпатської території у різні способи: через охорону культурної спадщини і розвиток
системи туристичної інформації,
що передбачає створення веб-сайту,

орієнтованого на потреби клієнта,
проведення прес-турів по десяти
найбільших і найцікавіших заповідниках регіону, виготовлення
двомовних рекламних буклетів,
проведення у польських Бєщадах
наприкінці липня дводенного фестивалю „Дикі Карпати“ — польові
природничі семінари, із залученням до спостерігання за тваринами
дітей, фільми про дику природу,
семінари по природничій фотографії тощо.

В Україні є два важливі туристичні
регіони — Карпатський і АзовськоЧорноморський. Та, зважаючи на політичну ситуацію, туристичні потоки
тепер будуть спрямовані в основному
у Карпатський регіон, переконана заступник директора департаменту
міжнародного співробітництва та
туризму ЛОДА, начальник управління туризму і курортів Оксана Погорілко. Польська сторона проекту,
зі свого боку, готова ділитися набутим досвідом у сфері рекреаційного
й активного туризму, тим більше, що
поляки мають велике бажання відвідувати Українські Карпати.
Н. Я.

здоровий спосіб життя

Бадьорість проти втоми — 4:0

Н

авесні у силу вступає парадокс: сонце, всупереч дощам,
світить і трохи гріє інколи, прокидання природи стимулює до
діяльності, а от сил — катма. Але
навіть на це є рада, і не конче
у вигляді п’ятого горнятка кави.

Весняну втому вчені-хронобіологи
називають весняним десинхронозом — через зростання тривалості
світлового дня значно зростає амплітуда біоритмів різних органів і систем організму, але узгодження між
ними і біоритмами в природі спочатку нема. А ще брак вітамінів, перепади температури… Звідси і втома.
Але з нею можна успішно боротись:
1. Свіжа рослинна їжа — „швидка допомога“ для втомленого важкими зимовими харчами організму.
Особливо багато біологічно активних речовин у пророслому зерні.
Корисними є білі кільчики до 3 мм.
Для цього зерно добре промивають,
кладуть між двома шарами мокрої
бавовняної тканини або на глибоку
тарілку (можна і в будь-який інший
посуд, крім металевого, але при цьому залити зерно невеликою кількістю води, щоб вона його тільки покрила) і залишають на дві-три доби
у теплі. Треба стежити, аби тканина
не пересохла, а опісля проросле зерно ще раз добре промити. Ложка та-

кого „допінгу“ до салату чи до каші,
чи просто натще з медом збадьорює
не згірш від тонізуючих напоїв —
мислення активізується, зір загострюється… Кому такий сирий делікатес не до вподоби, радимо змолоти
зерно, виліпити невеликі коржики
і ледь-ледь підсмажити на маслі чи
олії, підпекти у духовці, а потім присмачити їх медом і їсти теплими.
Найчастіше пророщують зерна
пшениці, хоч і інші злаки та бобові
теж годяться — овес, ячмінь, жито,
горох, нут тощо. Наближеною за
складом до пшениці є проросла сочевиця. З огляду на те, що сочевиця ще
й багата на білок, легко засвоюється
і є екологічно чистою культурою, бо
не накопичує у собі нітрати й радіонукліди, та й знайти її тепер у наших
супермаркетах легко.
2. Тому, кому лінь морочитись
з пророщуванням зерна, пропонуємо інші енергетики — горіхи. Підійдуть будь-які — мигдаль, фундук,
волоські горіхи, арахіс — на що вистачить грошей. Правда, зловживати ними не варто — калорій і жирів
у всіх горіхах немало — жмені на
день досить. Уникайте горіхів смажених, у глазурі, цукрі, солі. Для
легшого перетравлювання і ліпшого смаку, радять дієтологи, можна їх
перед вживанням на години три замочити і їсти у першій частині дня.

3. Відпочинок — ще одна складова перемоги над втомою. Прислухайтесь до свого організму: якщо
хочеться спати о десятій вечора, то
таки не пересилюйте себе, а лягайте, не погоджуйтесь на зайві навантаження, а вкрай необхідні розумно
розподіляйте впродовж дня, домашні обов’язки — між членами родини.
Сидіння весь день за комп’ютером,
як і в аудиторії, шкідливе — виходьте в коридор, надвір, щоб хоч
10–15 хвилин подихати чистим повітрям, прийняти сонячні ванни і порухатись. А перед сном можна прогулятись і довше, щоб налаштувати
себе на спокійний лад. Вихідні ж —
узагалі, нагода провести час за містом, на природі — не нехтуйте нею.
4. Фізичні методи боротьби із
втомою добрі, якщо їх підкріплювати психологічними. Хороший
настрій — запорука перемоги над
усім. Весна провокує на зміни, тому
зважтеся на них — в одязі, зачісці,
звичках. Уникайте людей, незадоволених життям, натомість більше
дивіться на зелені листочки, які
з’являються на деревах, — зелений
колір гармонізує обмінні процеси,
підвищує розумові здібності. Насолоджуйтесь й іншими кольорами,
а також запахами квітів. Ну а невдовзі — літо!
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд

Горизонтально:
5. Річка у Полтаві. 7. Священик у війську. 9. Марка японських годинників. 11. Одиниця вимірювання сили електричного струму. 13. Вогнище,
багаття. 16. Безкілевий нелітаючий птах Нової
Зеландії. 17. Декоративна посудина витонченої
форми, виготовлена з глини, фарфору, металу.
19. Сходи на кораблі. 20. Мінерал, напівкоштовний камінь, який використовують для прикрас.
21. Щілина, отвір у чому-небудь; розірване місце на одежі. 23. Найгабаритніший музичний інструмент. 24. Дрібні часточки твердих речовин,
що осідають на якусь поверхню. 27. Кавказький
вигнанець. 29. Французька письменниця ХХ ст.,
авторка роману „Чи любите ви Брамса?“. 32. Футбольний клуб Португалії. 33. Великан, якого задушив Геракл, відірвавши його від землі. 34. Розділ
криміналістики, який вивчає папілярні лінії на
пучках пальців рук. 35. Найвища частина Карпатських гір, що розташована на території Словаччини. 36. Вишукано, пишно і модно одягнена
людина; франт. 37. Роман англійського письменника В. С. Моема. 40. Давньоєгипетська богиня родючості, материнства, дружина Осіріса. 42. Виконання музичного твору всім складом оркестру або
хору. 44. Річка в Ніжині, притока Десни. 45. Майданчик для змагань з боксу. 46. Дерево родини
березових. 48. Назва уссурійського тигра. 49. Ввічлива
форма звертання до жінки в Україні. 50. Піщаний пагорб,
навіяний вітром. 51. Письмове прохання, оформлене за
певним зразком, яке подають на ім’я офіційної особи
або установи. 54. Важливий указ Папи Римського або
верховної влади в різних державах. 56. Неметалічний
радіоактивний хімічний елемент. 57. Електричний прилад, яким регулюють струм або напругу в електричному
колі. 58. Пустеля у Південній Америці.

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 13

Вертикально:
1. Італійська автомобілебудівна компанія, що виготовляє
вантажні автомобілі. 2. Розділовий знак. 3. Величина, яка
повністю визначається числовим значенням без вказівки
на напрям. 4. Портове місто і курорт у Болгарії. 6. Сукупність знань, здобутих у ході навчання. 8. Швидкий темп
виконання музичного твору. 10. Короткометражний
відеофільм, що супроводжує естрадну пісню, рекламу.
12. Натхненниця поетів, композиторів. 13. Головний
убір з листя, гілок, квітів, що його носили українські
дівчата. 14. Розділ математики, що вивчає співвідношення між сторонами та кутами трикутника. 15. Гроші,
що їх видають працівникові наперед в рахунок заробітМ І К Р О Ф О Н
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ної платні. 16. Виїмка, рівчак, вирізьблені на поверхні
чого-небудь; зарубка. 18. Місто в Індії, столиця імперії
Великих Моголів. 21. Особа, котру виборці обирали до
парламенту. 22. Цінна рідкісна річ. 25. Напівтемрява, що
настає після заходу сонця. 26. Одна з форм підводного
плавання. 27. Перевірка фінансової діяльності комерційного підприємства, банку. 28. Прихильник усього прекрасного, витонченого. 30. Попереднє оголошення про
концерт, виставу. 31. У давньогрецькій міфології водяна
німфа, богиня текучих вод. 38. Певна частина дистанції
у спортивних змаганнях. 39. Багаторічна трав’яниста
рослина, що росте по берегах водойм, у заплавах. 40. Богиня веселки, вісниця олімпійських богів. 41. Народний
ліро-епічний твір, який виконували співом-декламацією у супроводі кобзи, ліри, бандури. 43. Настоятель
монастиря у православній церкві. 45. Літальний апарат з реактивним двигуном. 47. Кредитно-фінансова
установа. 48. Сорт яблуні. 52. Приємний і ніжний запах;
пахощі. 53. Візерунок із кольорового скла у вікнах, дверях. 55. Перший геологічний період мезозойської ери.
56. Гори на північному-заході Африки.

J J J
Дзвінок із Росії в Україну. В Україні відпо
відають:
— Слава Україні!
Голос на іншому кінці дроту, в Росії:
— Ой, хватит, прекратите это ваше…
Українець:
— Що наше?
— Ну вот это ваше… непонятно что…
— Що наше? Не розумію!

Склала Христина ВЕСЕЛА
— Ну вот это „Слава Украине“…
Українець:
— Героям Слава!
J J J
На вулиці Городоцькій у Львові діда запи
тують:
— Скажіть, будь ласка, як краще попасти
в російське посольство?
Той подумав і відповідає:
— Мабуть, найкраще з гранатомета.

ч. 14 [2854]
30 квітня — 14 травня 2014

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної радіотехніки та
радіовимірювань Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки сердечно вітає зі 70-річчям від
дня народження професора кафедри

Мирослава Дмитровича
КІСЕЛИЧНИКА
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — щонайкращі наші слова:
Бажаємо здоров’я і многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

30 квітня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
3 травня — „Аїда“ (опера). 18.00.
4 травня — „Чарівне кресало“
(опера).12.00, „Дон Кіхот“(балет).
18.00.
6 травня — „Циганський барон“
(оперета). 18.00.
8 травня — „Повернення Баттерфляй“
(балет). 18.00.
10 травня — „Весела вдова“
(оперета). 18.00.
11 травня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (балет, прем’єра). 12.00,
„Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
3 травня — „Останній гречкосій“. 18.00.
4, 14 травня — „Назар Стодоля“. 18.00.
6 травня — „Вода життя“. 18.00.
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МНОГАЯ
ЛІТА!
Колектив архіву Львівської політехніки сердечно вітає з ювілеєм завідувача архіву

Наталю Іванівну
КОСАЧ
і бажає їй доброго здоров’я, безмежного щастя, весняного настрою і творчих
успіхів.
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа!!!

експрес-оголошення

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

7 травня — „Диво-квітка“ (прем’єра).
12.00, „Криза“. 18.00.
8, 11 травня — „Ромео і Джульєтта
в кінці листопада“. 18.00.
10, 13 травня — „Ханума“. 18.00.

Львівський
драматичний театр
ім. Лесі Українки
3, 4, 6 травня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“.
12.00.
10 травня — „Собака на сіні“. 18.00.
11 травня — „Пригоди невгамовного
Зайчика та Червоної Шапочки“.
12.00, „Стіна“. 18.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
2, 3, 4 травня — „ Dark night bright
stars“. 19.00.
9 травня — „Так казав Заратустра“.
19.00.
10 травня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
11 травня — „Лісова пісня“. 19.00.
12, 14 травня — „Слава героям“. 18.00.

Вважати недійсними втрачені документи:
диплом В-К № 35440980, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Дудара Ігоря Семеновича;
диплом ЛН № ВЕ008157, виданий Державним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Перепелиці Андрія Івановича;
залікову книжку № 1009933, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Довганюка Сергія Олександровича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Юркіни Влади Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Давидчука Тараса Олексійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Мамут Олександри Дмитрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Шеремети Лілії Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Варцаби Наталії Володимирівни;
студентський квиток № 09602307, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Бурого Назара Андрійовича.
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