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Як Ви сприймаєте проблему біженців в Україні? 
20 червня — Всесвітній день 

біженців. Ще зовсім недавно 
для українців ця дата була сим-
волічна, а тепер, на жаль, стала 
актуальна.

Упродовж кількох місяців українці 
пережили такі події, які народи 
проживають десятиліттями. На-
сиченість і стрімкість розвитку 
вражає і дивує — як швидко ми 
визріваємо, змінюємося, вирос-
таємо. Те, що недавно здавалося 
чиїмись марними страхами, 
стрімко увірвалося в життя і зму-
шує негайно реагувати.

Березнева окупація Криму, перші 
сім’ї біженців-татар викликали 
неймовірний резонанс і реак-
цію людей. Показово, що втіка-
ли саме в Західну Україну, і цей 
крок демонстрував неймовірну 
довіру татар до близьких за 
духом „бандерівців“.

Коли почалися бойові дії на сході 
України, біженці теж ринули на 
захід країни. А це вже викликало 
неабиякий подив, який зрештою 
не зменшив гостинності, а на-
віть додав — покажемо, що ми 
культурні, європейські, тож на-
решті порозуміємося. Але якщо 
татарські біженці — це жінки 
і діти, то східні — цілі сім’ї на чолі 
з кремезними чоловіками. І вже 
невдовзі перше спантеличення 
переросло в обурення в суспіль-
стві. Адже територію Донеччини 
і Луганщини їдуть захищати во-
яки і добровольці зі Львівщини, 
Тернопільщини, Рівненщини, Іва-
но-Франківщини, Волині, а „гос-
подарі“ вирішили перечекати 
біду або, ще краще, вибратися на 
зовсім туди, де спокійніше. Ще 
однією проблемою стало те, що 
ці „гості“ приїхали зі своєю куль-
турою, ментальністю, високими 
матеріальними вимогами і, як би 
це не було шокуюче, іноді навіть 
ненавистю до мешканців заходу 
чи центру — „бандєравцев“. Хоч, 
звісно, приїжджають і люди дуже 
виховані і патріотичні, вдячні за 
розуміння і підтримку у складну 
хвилину.

Тож маємо ще одне, не менш 
серйозне, ніж Майдан і війна, 
випробовування. Адже якими 
ми вийдемо після цього, чи збе-
режемо гідність і порядність — 
залежить від кожного.

Катерина Малець, магістр першого курсу Інституту економіки 
та менеджменту:

„Теж би хотіла переселитися до Львова“
Я вважаю, що чоловіки повинні залишатися  і воювати, 
а діти і жінки мусять втікати від небезпеки. Чомусь зда-
ється, що, якби сюди чужі війська ввійшли, то ніхто би не 
втікав, а намагалися б дати відсіч. Можливо, ми тут маємо 
інший менталітет. Якщо відверто, то, коли б я жила в Лу-

ганську, а потім потрапила до Львова, то теж, очевидно, хотіла би спродати 
все і поселитися тут. Але ж всі не виїдуть, і там залишаються родини, тому 
важко сказати про це однозначно.

Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Ігор Іванишин, студент першого курсу Інституту економіки та 
менеджменту:

„Вони повинні захищати свою землю“
Якщо люди приїжджають до нас і поводяться адекватно, 
мають принципову патріотичну позицію, то чому б їх не 
підтримати? Я негативно ставлюся до бажання біженців 
переселятися на постійно. Їхній дім там, і якщо вони хо-
чуть, щоб у них було так добре, як тут, то повинні робити 

все для цього. Їхнє завдання — захистити свій дім, а не чекати, коли хтось 
за них це зробить. Адже зараз практично всі військові зі західної, північної 
України. Складається враження, що „східнякам“ узагалі це непотрібно.

Галина Крупа, студентка четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Чоловіки повинні залишатися там“
Однозначно — треба допомагати. Але, думаю, потяги, 
що приїжджають зі сходу чи Криму, треба ретельно пе-
ревіряти. Мені незрозуміло, чому чоловіки звідти їдуть, 
а не залишаються захищати свій дім, свою територію? Та-
кож, думаю, ті, що приїжджають сюди, не повинні щось 
вимагати і поводитися зухвало — це показує їхню невихованість.

Олег Ганущак, студент першого курсу Інституту права та 
психології:

„Українці мають повертатися“
Те, що твориться у Донецьку, Слов’янську чи в інших міс-
тах (по центру їздить військова техніка, ведуться бої, не-
безпечно виходити з помешкання) спонукає допомагати 
цим людям і дати прихисток на певний час. Я, наприклад, 
вивіз би сім’ю з небезпеки, але обов’язково повернувся б, 
щоб захистити принаймні свій дім. Гостинність у Львові завжди особлива 
до людей зі східної і південної України. Та якщо, скажімо, з Криму повиїж-
джають українські сім’ї, то на їх місце заселять проросійсько налаштованих 
людей. Це унеможливить проведення там референдуму і, як результат, не 
зможемо повернути Крим. Біженці повинні розуміти, що виїжджають тим-
часово, тому мусять обстоювати і не віддавати свою землю.
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Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 4 с. m

знай наших!

Архітектурні перегони
Четвертокурсниці кафедри архітектурного проектування Леоніла Руденко, 

Уляна Притика й Анна Гоц удруге взяли участь у міжнародному конкурсі 
„Проектування мультикомфортного будинку Isover“ і вибороли спеціальний 
приз, який отримали від журі під вигуки „Слава Україні!“.

„Участь у міжнародному 
етапі з вдалим проектом — 
це вже перемога!“ — вирі-
шили торік дівчата після 
першого конкурсу. І цьо-

го року знову охоче взяли 
участь у ньому. Проекту-
вали  мультикомфортну 
школу для дітей  з  обме-
женими  можливостями 

у турецькому місті Газі-
антепі. Оскільки студент-
ки вже знали про вимоги 
конкурсу,  мали  досвід 
участі в ньому, то тепер 
готувалися впевненіше та 
ретельніше. На національ-
ному етапі вибороли третє 
місце. І вирушили до Бу-
хареста на фінал, де було 
58 команд із 22 країн світу. 
Мета  цього  змагання — 
просування  ідей енерго
ефективного будівництва, 
пошук і надання підтрим-
ки талановитим молодим 
фахівцям у будівельному 
секторі.
— Школа, яку ми про-

ектували, призначена для 
400–600 дітей 6–10 років. 
До уваги також треба було 
взяти особливості проек-
ту екологічного розвитку 
міста, розробленого його 
муніципалітетом. Ми зва-

жали на те, що це школа 
для дітей маленьких і з об-
меженими можливостями, 
тому спроектували опти-
мальну кількість пандусів, 
щоб діти могли безпере-
шкодно пересуватися, — 
розповідає Анна Гоц.
— Також  не  забували 

про  те, що шкільна  спо-
руда повинна бути енер-
гоефективною,  —  додає 
Леоніла Руденко.
У правилах щодо про-

ектування  були передба-
чені  кабінети  іноземної 
мови, музики, образотвор-
чого мистецтва, культури, 
релігії тощо. Також треба 
було запропонувати своє 
приміщення. Дівчатаар-
хітекторки обрали бібліо-
теку. Зваживши на те, що 
споруда  повинна  займа-
ти  не  більше  50 �,  дода-
ли сад і городи, де можна 
проводити  уроки приро-
дознавства,  а  вирощену 

подія тижня

Політехніки  
навчатимуться  
на Театральній
Минулої п’ятниці, 13 червня, у центрі Льво-

ва лунала класична музика, привертаючи 
увагу перехожих. Духовий оркестр Львівської 
політехніки зустрічав урочистими маршами 
(„Наливаймо, браття“) та патріотичними мело-
діями („Лента за лентою“) запрошених на від-
криття корпусу № 33 на Театральній.

Приміщення  колишнього  полі-
графічного училища ремонтували 
коштом Політехніки та спонсорів 
більше року. І ось тепер у ньому на-
вчатимуться журналісти, психоло-
ги, юристи молодших курсів.
За словами ректора університе-

ту Юрія Бобала, директор Інститу-
ту права та психології Володимир 
Ортинський може бути прикладом 

для всіх директорів, як облаштову-
вати місце для праці й навчання, де 
„буде  добре  вчитись,  працювати, 
відпочивати“. Адже це приміщен-
ня, якому близько 120  років, було 
у вкрай занедбаному стані (на стіні 
корпусу є стенд із фотографіями „до 
ремонту“).
— Хай  цей  корпус  буде  взірце-

вий не лише для Політехніки, а й для 

Львова, —  побажав Юрій  Яросла
вович.
Перерізавши  червону  стрічку, 

господарі  —  ректор  університету 
і директор ІНПП запрошують гостей 
оглянути корпус.
— На трьох поверхах розташо-

вані  аудиторії,  лабораторії,  тут 
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скайп-конференція

Проблеми водних ресурсів 
у міжнародному контексті
Студенти Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму 

ім. В. Чорновола взяли участь у міжнародній онлайн-конференції „Управ-
ління сталим розвитком водних ресурсів“. Результатом спілкування через скайп 
стало не лише вивчення проблем водної галузі, практикування англійською, 
а й перспективи спільної публікації своїх досліджень.

Захід  відбувався  у межах 
міжнародної екологічної 
програми  „Балтійський 
університет“, засновником 
якого є університет м. Уп-
псали (Швеція). Цього разу 
науковці Краківської гірни-
чометалургійної академії 
ініціювали провести скайп
конференцію про проблеми 
сталого розвитку водних 
ресурсів в Україні та Поль-
щі. З польської сторони до-
лучилася Вроцлавська по-
літехніка, з української — 
Львівська політехніка  та 
Лісотехнічний університет.

Як  розповів  профе-
сор  кафедри  екологічної 
безпеки  та  природоохо-
ронної  діяльності  ІЕПТ 
Володимир Погребенник, 
відеоконференція  мала 
три частини і відбувалася 
впродовж квітня — черв-
ня.  Перша  стосувалася 
стану  та  якості  питної 
води, друга — оцінювання 
стану стічних вод, третя — 
управління  водними  ре-
сурсами, повенями тощо.
У  Політехніці  охочі 

студенти зголошувалися, 
обирали тему дослідження 

і  готували  презентацію. 
За два — три дні до кон-
ференції  роботи  надси-
лали до Кракова. Вагомим 
чинником було знання ан-
глійської мови, якою тре-
ба було презентувати своє 
дослідження. Розповідає 
другокурсниця Марія Ма-
линовська, учасниця двох 
конференцій:
— У  першій  презен-

тації я досліджувала стан 
питної  води  у Львові,  іс-
торію  львівських  водо-
гонів,  які  у  нас,  до  сло-
ва, з 1427 року! Я не мала 
труднощів з англійською, 
оскільки закінчила спеці-
алізовану школу з погли-
бленим вивченням англій-
ської. На конференції була 
можливість не лише прак-
тикуватися у мові, а й бага-
то цікавого дізнатися. Хочу 
сказати, що проблема якос-
ті питної води актуальна не 
лише для Львова… Тепер 
нам запропонували спільні 
публікації. Я готуватиму їх 
із двома студентами з Кра-
кова  і Вроцлава, оскільки 

нас об’єднує тематика до-
сліджень.
Усі  конференції  мо-

дерував доктор філософії 
Томаш  Берґер  з  Краків-
ської гірничометалургій-
ної академії. Цей виш як 
організатор мав півгодин-
ну презентацію, інші — по 
15 хвилин. 5 хвилин трива-
ли  відповіді  на  запитан-
ня. Отож, говорити треба 
було  чітко  і  конкретно. 
Здебільшого  презентації 
були  про  воду,  повітря, 
опади,  радіацію. Напри-
клад,  Ірина  Подольчак 
досліджувала  термальні 
води, Анна Копцева — біо-
логічну якість води. Якщо 
одне дослідження готува-
ло двоєтроє студентів, то 
на конференції доповідав 
один.
Як  зазначила  Анна 

Копцева,  у  таких  кон-
ференціях  дуже  важливе 
спілкування,  яке  приво-
дить до ближчої співпраці.
Для студентів важливо, 

що  їхні  дослідження  ви-
йдуть друком у спільному 
виданні в Швеції. А з на-
ступного  навчального 
року  запланована  інша 
тематика аналогічних кон-
ференцій.

Ірина МАРТИН

продукцію  використову-
вати для їдальні.
Журі  конкурсу  заува-

жило, що рівень учасників 
постійно  зростає,  отож, 
щораз  важче  визначати 
найкращих.  Та  все ж на-
далі  є  куди  розвиватися. 
Призові  місця  отримали 
команди з Франції, Чехії 
і  Румунії.  Спеціальних 

призів було чотири. Крім 
української команди, його 
отримали білоруська, ка-
захська та англійська.
Журі  відзначило  ре-

тельне  опрацювання  де-
талей генплану студенток 
Політехніки,  креативні 
рішення  для  ефективної 
шумоізоляції  будівель, 
а  також  грамотний  роз-
поділ функціональних зон 
шкільної території.

Як вважає Уляна Прити-
ка, всі проекти були цікаві 
з  огляду  на  те, що  кожна 
країна, яку представляли, 
має  свої  традиції  проек-
тування. Були досить екс-
центричні проекти дивної 
форми. Однак  дівчата  за-
уважили,  що  всі  команди 
дуже вболівали за україн-
ські. Особливо було приєм-
но чути вигуки „Слава Укра-
їні!“ з уст організаторів.

Представники  одно-
го  з  польських  універ-
ситетів,  які  були  в  журі 
конкурсу,  зацікавилися 
проектом львівських сту-
денток  і  запропонували 
Львівській  політехніці 
співпрацю між двома ви-
шами. У чому вона поля-
гатиме, буде вирішено під 
час переговорів.

Ірина МАРТИН

знай наших!

Архітектурні перегони
m Закінчення. Початок на 3 с.
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може навчатися 1100 студентів, — 
показує просторі відремонтовані 
приміщення Володимир Львович.
За словами заступника директора 

Олексія Остапенка, серед аудиторій 
є  просторі  лекційні —  чотири  на 
100 осіб, ще чотири на 60 студентів.
— Раніше наші студенти навча-

лись у трьох корпусах, розкиданих 
далеко  один  від  одного.  Доки  до-
їдуть із Чупринки на Князя Романа, 
пара давно почалась. Тепер же усе 
буде поруч: від Князя Романа сюди 
кілька хвилин ходу. А ще ми домови-
лися про бізнесланчі для студентів 
за знижками у Віденській кав’ярні, — 
продовжує екскурсію Володимир Ор-
тинський. — Адміністрація інститу-

ту майже вся залишиться в корпусі на 
Князя Романа, зокрема директор, усі 
кафедри. Сюди перенесемо лише де-
канат базової освіти Інституту права 
та психології.
З боку вул. Памви Беринди буде 

вхід у Центр безкоштовної психо-
логічної  та  юридичної  допомоги. 
Тут студенти старших курсів нада-
ватимуть львів’янам консультацій-
ну допомогу. Чотири юристи та два 
психологи практикуватимуться під 
наглядом керівника Центру. Як це 
працюватиме, розповідає директор 
ІНПП:
— Людина  приходить  у  Центр, 

розповідає  про  свою  проблему.  Її 
реєструють у журналі. Позаяк до нас 
можуть  звертатися  з  проблемами 
з різних галузей права (кримінальне 
право, трудове право, цивільнопра-
вові стосунки тощо), будемо шукати 
відповідного консультанта, щоб нада-
ти фахову допомогу. Наступного разу 
людина приходить уже по кваліфіко-
вану консультацію. Пізніше наші сту-
денти зможуть виступати як адвокати 
і в судах (безплатно), маючи диплом 
бакалавра юриста.
Володимир  Ортинський  по  се-

крету поділився із журналістами ще 
одним задумом. У найближчих пла-
нах — відкриття навчального теле-
візійного центру. Якщо все вдасться, 
вже наприкінці цього року студенти
журналісти матимуть майданчик для 
практики на вул. Князя Романа, куди 
для них запрошуватимуть відомих 
журналістів та викладачів.

Тетяна ПАСОВИЧ

подія тижня

Політехніки навчатимуться 
на Театральній

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко

Уряд затвердив обсяги держза-
мовлення на підготовку фахів-
ців. Відповідну постанову Кабі-
нет Міністрів прийняв 11 червня 
2014 року. Зокрема, для Міністер-
ства освіти і науки затверджено 
обсяг державного замовлення 
на прийом молодших спеціа-
лістів — 59,4 тис. осіб, бакалав-
рів — 98,7 тис. осіб; спеціалістів та 
магістрів — 55,5 тис. та 33 тис. осіб 
відповідно. Місця державного 
замовлення розподілятимуться 
серед вишів конкурсною комісі-
єю, склад якої буде оприлюднено 
у тижневий термін.

Студенти, яких мобілізують, мати-
муть можливість скласти сесію 
за індивідуальним графіком. 
Про це сказав ректор Львівської 
політехніки Юрій Бобало. За його 
словами, студентам, які зацікав-
лені навчатися і не хочуть мати 
академзаборгованостей, дозво-
ляють скласти іспити та заліки 
швидше, ніж складатимуть їхні 
однокурсники. Ректор також на-
голосив, що в армію пішли і деякі 
викладачі. Повернутися на робо-
ту, як зазначив Юрій Бобало, вони 
можуть і після двох років служби.

Серед стипендіатів програми 
„Завтра. UA“ — вісім студентів 
Львівської політехніки. Пере-
можці конкурсу впродовж року 
отримуватимуть щомісячну 
стипендію розміром 942 грн., 
активно долучатимуться до про-
ектів Фонду Віктора Пінчука та 
PinchukArtCentre, відвідуватимуть 
публічні лекції Фонду і братимуть 
участь у Ялтинських щорічних 
зустрічах (YES), завдяки чому 
матимуть змогу зустрітися та 
поспілкуватися з глобальними 
лідерами, інноваторами, провід-
ними представниками політики, 
бізнесу та культури.

З 1 червня 2014 року оголошено 
конкурс на здобуття щорічної 
премії Кабінету Міністрів Укра-
їни за розроблення і впрова-
дження інноваційних техноло-
гій. На здобуття премії авторські 
колективи (не більше десяти 
осіб) можуть висувати роботи, 
результатом яких є реалізовані 
інноваційні проекти. Кінцевий 
термін подання заяв — 1 серпня 
2014 року.

За матеріалами інформагенцій
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конференція

Про особливості державної політики в галузі інформаційної безпеки в сучасному світі, 
про засоби і методи захисту інформації, управління інформаційною безпекою говорили 

5–6 червня у Львівській політехніці під час ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції 
„Захист інформації і безпека інформаційних систем“

Захист інформації — складова 
національної безпеки

У першій пленарній доповіді про-
фесор Іван Горбенко з Харківсько-
го  національного  університету 
ім. В. Каразіна зосередив увагу на 
розрізненні кібер та інформацій-
ної  безпеки  (перша  є  складовою 
другої), важливості захисту не лише 
інформаційних ресурсів, а й інфор-
маційних сервісів і мереж. Наголо-
сив на необхідності подбати про 
національну систему гарантування 
інформаційної безпеки в державі.
Як зауважив перший проректор 

Політехніки  Володимир  Павлиш, 
відкриваючи конференцію, такі чин-
ники, як залучення в різних країнах 
(США, Китай, Росія) кіберфахівців 
до оборонної та безпекової сфери, 
інформаційна війна проти України 

і зростання кількості протиправних 
посягань на її інформаційні ресур-
си  (до  прикладу,  атаки  хакерів  на 
сервер ЦВК у день голосування на 
виборах 25 травня) ставлять перед 
фахівцями у галузі  інформаційної 
безпеки нові завдання. Це зокрема 
вдосконалення існуючих та розроб-
ка нових засобів, методів ЗІ. Важли-
вою є і якісна підготовка кадрів. По-
літехніка, до слова, має тут досвід 
(нині це зокрема кафедри захисту 
інформації, безпеки інформаційних 
технологій).
Крім  Політехніки,  зустріч 

у Львові організували Інститут при-
кладних проблем механіки і матема-
тики ім. Я. Підстригача НАН Укра-
їни  й  Університет  БєльськоБяла 

(Польща). Співголова програмного 
комітету конференції — директор 
ІППММ, членкореспондент НАНУ 
Роман Кушнір — зауважив, що на-
уковці інституту займаються про-
блемами, що, наприклад, пов’язані 
із криптографічними методами ЗІ. 
Ще  один  співголова —  професор 
Микола Карпінський з Університе-
ту БєльськоБяла — запропонував 
колегам  поміркувати  щодо  пер-
спектив співпраці, зокрема в рам-
ках програми ЄС „Горизонт2020“. 
А молодих науковців  за найкращі 
доповіді у кожній із 4  секцій кон-
ференції  відзначили цінними по-
дарунками.

Ірина ШУТКА

у львівському „гаражі“

„Розумний“ LaMetric показує важливі 
числа в житті і бізнесі
„Нині всі трохи втомилися від віртуальних продуктів, самих тільки 

програм, і світ рухається в напрямі до „розумних“ речей: годин-
ники, замки, системи спостереження… Ми тільки на початку цієї все-
світньої „розумної хвилі“, — каже Назар Білоус, співзасновник і керів-
ник львівського стартапу Smart Atoms, який розробив „розумний“ 
настільний (чи настінний) годинник LaMetric. Ймовірно, невдовзі 
цей прилад допомагатиме у буденних і робочих справах відвідувачам 
львівського кафе, працівникам нью-йоркського офісу чи мешканцям 
лондонської висотки… 17 червня о 18.00 на Kickstarter’i стартувала 
кампанія зі збору коштів на масове виробництво розробки.

Одні з перших у світі
Майже всі творці ґаджета — випуск
ники Політехніки. Крім Назара, ке-
рівника проекту, у команді: техніч-
ний директор Дмитро Бариський, 
відповідальний за апаратну частину 
приладу і виробництво Ігор Кіщак, 
розробник програмноапаратного 
забезпечення Віталій Тарасюк, мо-
більний  інженер Микола Кірічук, 
індустріальний  дизайнер  Андрій 
Ковальов і артдиректор Вікторія 
Намозова. Всі мають гарний досвід: 

Дмитро, наприклад, працював над 
офіційною Androidаплікацією для 
квадрокоптера  Parrot  AR  Drone, 
Микола — над  серією мобільних 
аплікацій для компанії „Форд“, Ігор 
і Віталій — над сенсорною панеллю 
управління для першого низькопід-
логового трамвая „Електронтрансу“.
— Сучасною тенденцією є розви-

ток „розумних“ наручних годинни-
ків. Є годинники від Pebble, Google, 
в  тому ж напрямі  рухається Apple. 
А ми одні з перших у світі зайнялися 
розробкою „розумного“ настільного 

годинника, який є у кожній квартирі 
чи офісі і яким користується не одна 
людина. У квартирі це сім’я, в офісі — 
команда, в магазині — перехожі. Наш 
пристрій поінформує, наприклад, про 
погоду (під’єднавшись до інтернет
сервісу,  обираєте  місто),  про  ваші 
річниці, котирування валют чи акцій. 
Команді в офісі, яка працює над пев-
ним продуктом, скажімо, вебсайтом, 
ґаджет може показувати цікаві метри-
ки: кількість відвідувань сайту, скачу-
вань мобільної аплікації і т. д. Якщо 
під’єднаєшся до пошти — дізнаєшся 
про кількість і теми отриманих лис-
тів, до „Твіттера“ — зможеш відслід-
ковувати згадки про конкретний про-
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дукт; до системи продажів — кількість 
проданих за день одиниць товару. Го-
динник можна налаштувати за допо-
могою айфона та Аndroid смартфона. 
Автоматично під’єднується до сервісу 
PayPal (в Україні це „ПриватБанк“). 
А  от  магазинам  чи  кафе  годинник 
покаже  кількість  його фейсбукфа-
нів у режимі реального часу. Тобто 
це перенесення віртуальних лайків 
у реальне життя. Росте кількість під-
писників, а відтак і рівень довіри до 
закладу. Коли результат роботи ви-
дно у цифрах і їх одночасно бачать усі 
працівники — це мотивує працювати 
ефективніше, — розповідає Назар Бі-
лоус.
Ще  коли  хлопці  працювали  над 

вебсайтами і мобільними аплікаціями 
в компанії Lemberg Solutions (її свого 
часу теж заснував Назар), їм постійно 
не вистачало поточної інформації про 
міру зацікавленості цими розробками 
(скільки людей скачало додаток, скіль-
ки грошей зароблено), а без цього не 
знаєш, чи в правильному керунку ру-
хаєшся. Тож вирішили створити стар-
тап і зайнятись розробкою пристрою, 
який  показував  би  „важливі  числа 
в житті і бізнесі“.

Не знайшли потрібного — 
зробили своє
Появі LaMetric передувала багатомі-
сячна робота. Ігор Кіщак розповідає:
— Спочатку  були начерки,  кон-

цепт. Потім ми розробили паперовий 
прототип. Тоді — робочий: побачили, 
що все працює, працює адекватно. На-
ступна ітерація — розробка дисплея. 
Наша  дизайнерська  ідея  полягала 
в тому, щоб у ввімкненому стані світ-
лодіоди були у формі квадратних пік-
селів, а у вимкненому — не було видно 
їхніх кристалів. Але, як з’ясувалося, 
ринок  світлодіодів  потрібного нам 
розміру обмежений; дисплеїв із ба-
жаним ефектом ми не знайшли. Тож 
почали розробляти власний. Комп-
лектуючі діставали в Україні, Росії, 
Китаї, Європі. Паяли у Львові: самі, 
друзі допомогли. Було кілька спроб — 
бо отримати бажаний ефект складно. 
Витратили багато часу  і зусиль, але 
свого досягли. Це дуже тішить.
На дизайнерські рішення „ато-

мів“  надихнув  браслет  для  актив-
них  спортсменів  Nike+FuelBand: 
зовнішня простота, „м’який“ мато-
вий корпус чорного кольору, із сен-
сорними кнопками. До речі, інже-
нер, який працював над браслетом 
Nike,  відгукнувся  добрим  словом 

і про LaMetric. Пристрій уже встиг 
назбирати відгуків — від схвальних 
до скептичних. Засновник компанії 
Pebble, яка, власне, й започаткува-
ла  тренд  „розумних“  годинників, 
написав, що й собі купить LaMetric. 
Розробку  вже  запрезентували  на 
форумах у Стамбулі, Дубліні, Києві. 
Виробляти годинник планують у Ки-
таї (в Україні, кажуть розробники, 
через  вітчизняне  законодавство, 
нерозвинену відповідну екосисте-
му,  інші причини це неможливе). 
На масове виготовлення пристрою 
гроші львів’яни збиратимуть на най-
відомішому  краудфандинговому 
майданчику Kickstarter, що орієн-
тується на креативні технологічні 
проекти і де зосереджена основна 
цільова аудиторія ґаджета — аме-
риканська. Та замовити його можна 
буде будьде на планеті. Водночас 
розробники думають і про перспек-
тиви: годинник можна пристосува-
ти до фітнесзанять, використання 
POSтерміналів та ін. А хтось муд
рий  зможе підкинути  власну  ідею 
на віртуальний симулятор приладу 
http://lametric.com/simulator.php.

Амбіції та університет
Автори LaMetric сподіваються на 
успіх, бо, певні: незабаром ринок 
„розумних“ пристроїв „вибухне“, 
вони ставатимуть доступніші. Тому 
й готові ділитися досвідом. Це вже 
зробили на технологічних майдан-
чиках  (як „Хабр“), думають  і про 
інші формати:
— Незалежно від того, яким буде 

результат цього проекту, маємо за 
ціль рухати в Україні напрям „ро-
зумних“ пристроїв і виводити їх на 
ринок через спільнокошткампанії. 
Мало хто працює в цьому керунку, 
знаємо  хіба  ще  дві  київські  ком-

панії. Хочемо творити відповідне 
середовище у Львові. Хочемо, щоб 
це надихало студентів. Думаємо ор-
ганізовувати зустрічі з ними. Адже 
нині  світ  і  технології дають мож-
ливості 3–4 людям створити про-
дукт із повним циклом завершено-
го  виробництва.  Добре, що  Львів 
є  аутсорсинговим  центром,  але 
цього для амбітного міста чи краї-
ни замало. ІТгалузь у нас працює 
на продукти, які вміють продавати 
американці, тим часом нема жодно-
го, зробленого у Львові на всі 100 �. 
Мені здається, що наше суспільство, 
спеціалісти вже визріли і спроможні 
робити такі продукти. І тут важлива 
роль університету: ми вміємо тех-
нічно щось зробити, але не вміємо 
продати, правильно робити марке-
тинг, брендинг. Тим часом продати 
ІТпродукт — дуже важке завдання. 
І ніхто не вчить,  як це правильно 
робити, — каже Назар Білоус, який, 
крім  технічної,  має  й  економічну 
освіту, є кандидатом економічних 
наук. — Політехніка з її потужною 
технологічною базою має тут велику 
перспективу. Але важливо об’єднати 
зусилля  комп’ютерних  та  еконо-
мічних кафедр: так, для створення 
„розумних“ речей потрібні навики 
САПР, проектування, програмуван-
ня, але для успіху цього не досить — 
потрібні ще й знання з економіки, 
краудфандингу, маркетингу  і т. д. 
Важливо, щоб викладачі економіки 
враховували  специфіку  ІТгалузі. 
Така кооперація, скажімо, моєї рід-
ної  кафедри  САПР  і  економістів 
дозволила  б  готувати  особливих 
спеціалістів,  які  створюватимуть 
високоякісні продукти. Тоді  в нас 
з’являться  продуктові  компанії, 
конкурентні у світі.

Ірина ШУТКА
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Вчимося у Любліна викидати правильно
Лише ми, львів’яни, щороку на звичайні смітники викидаємо кілограми ртуті, 

свинцю та інших речовин, що належать до канцерогенів найвищого класу 
небезпеки. Як? У батарейках та енергоощадних ртутних лампах, які, відповід-
но до результатів досліджень екологів, використовує кожна львівська родина. 
На прикладі Любліна навчити містян правильно поводитися з небезпечним 
сміттям та створити можливості для його переробки взялися у департаменті 
містобудування Львівської міської ради спільно з ГО „Екологічні ініціативи“ 
та за співфінансування ЄС.

Нові контейнери 
для старих 
батарейок
Нещодавно в нашому міс-
ті з’явилося одночасно аж 
80  нових  пунктів  збору 
використаних батарейок. 
Три з них — у 4му та 5му 
навчальних корпусах, а та-
кож у фойє приміщення 
Інституту екології, при-
родоохоронної діяльності 
та туризму імені В. Чорно-
вола Львівської політехні-
ки. Решта — в 43 ЖЕКах, 
приміщеннях  районних 
адміністрацій,  Ратуші, 
ЛОДА та Податкової ад-
міністрації,  в  найбіль-
ших навчальних корпусах 
різних львівських вишів, 
центрах творчості для ді-
тей та юнацтва… А також 
у  кільканадцятьох  гро-
мадських закладах, адже 
до проекту добровільно 
долучилися аж 11 приват-
них підприємців. За опе-
ративний збір використа-
них елементів живлення 
з наповнених контейне-
рів відповідає одне з ко-
мунальних  підприємств 
ЛМР  і  здійснює  його  за 
допомогою двох закупле-
них та спеціально переоб-
ладнаних екомобілів. На-
разі наповнили 20літрові 
контейнери лише в двох 
місцях: у ЛКП „Скнилів-
ське“ та головному корпу-
сі ЛНУ ім. І. Франка.
Закупівля та встанов-

лення  місткостей  для 
батарейок,  придбання 
й переобладнання екомо-
білів,  як  і  забезпечення 
рекламного супроводу на 
регіональному ТБ та п’яти 
радіостанціях, стали мож-

ливими завдяки міжнарод-
ному проекту „Створення 
муніципальної  системи 
поводження  з  відходами 
побутового  електронно-
го та електричного устат-
кування у місті Львові  із 
використанням  досвіду 
міста  Люблін“,  у  межах 
Програми  транскордон-
ного  співробітництва 
ПольщаБілорусьУкраї-
на на 2007–2013 роки. Та-
кож у ньому передбачено 
заходи, що уможливлять 
збір та переробку у Льво-
ві  використаних  енерго
ощадних та люмінесцент-
них ламп.  З ними не  так 
просто.

Коли світло згасне, 
подумайте…
— Ми не можемо негай-
но почати збирати ртут-
ні лампи, бо ще не маємо 
ліцензії  на поводження 
з відходами першого кла-
су небезпеки. (На відмі-
ну  від  ламп,  батарейки 
в документації значаться 
як хімічні джерела стру-
му, тому для них ліцен-
зії  не  потрібно).  Лише 
в  квітні Львівська місь-
крада  оголосила  між-
народний тендер на  за-
купівлю  установки,  що 
перероблятиме ртутні та 
люмінесцентні  лампи. 
Її  потужність  має  бути 
приблизно  200  кг/год., 
тому,  думаю,  зможемо 
допомогти й іншим регі-
онам. До того часу, доки 
у Львові буде необхідне 
обладнання, ми отрима-
ємо всі дозволи. Збирати 
лампи плануємо на 18ох 
стоянках  екобусів  біля 

великих  супермаркетів. 
У кожному пункті спец-
транспорт  стоятиме  по 
кілька годин, щоб праців-
ники, покупці, львів’яни, 
що мешкають неподалік, 
принесли  використані 
люмінесцентні або енер-
гоощадні  лампи.  В  них 

міститься  від  3  до  5  мг 
ртуті, у люмінесцентних 
ще більше. За даними до-
сліджень, щороку в Укра-
їні на смітники потрапляє 
близько 500 кг цього кан-
церогену  першого  кла-
су  небезпеки.  Тут  вар-
то  задуматися  кожному 
з нас, — наголошує асис-
тент кафедри екологічної 
безпеки та природоохо-
ронної діяльності  ІЕПТ 
ім.  В. Чорновола  Алла 
Войціховська, заступник 
координатора проекту.

Усе тільки 
починається
Через зимові події тільки 
в кінці березня ЛМР за-
твердила  „Комплексну 
муніципальну програму 
поводження з відходами 

побутового електронно-
го та електричного устат-
кування  у  місті  Львові 
на 2014–2017 роки“. Але 
хоч проект здійснюється 
у певних часових рамках, 
Львову йдеться про ство-
рення  сталої  системи 
управління сміттям тако-
го типу, що фінансувати-
меться за рахунок фондів 
міського бюджету.
— У всьому світі спо-

стерігається  перехід  до 
безвідходного  вироб-
ництва.  Переробляючи 
ртутні та люмінесцентні 
лампи, ми також отриму-
ватимемо  різні  продук-
ти,  які  можна  викорис-
товувати вторинно або ж 
продавати.  У Швейцарії 
сміттєзвалищ практично 
нема, Швеція за рік вики-
дає на  смітники близько 
2 �, а Україна — 90–92 � 
разом  із  найнебезпеч-
нішими  елементами. 
Мусимо  це  змінювати. 
Батарейки  у  Львові  на-
разі  переробляти  ніде. 
Проект  передбачає,  що 
підприємство має забез-
печити  замк нутий  цикл 
переробки.  Якщо  збере-
мо 20–24  тонни батаре-
йок,  то  ЛМР  може  хіба 
що транспортувати їх на 
переробку  до  Німеччи-
ни, Польщі або Франції, 
котрі  мають  відповідні 
підприємства  повного 
циклу переробки, — вва-
жає Алла Станіславівна.
Один із наступних про-

ектів для нашого міста, на 
думку еколога, має стосу-
ватися збирання велико-
габаритних електронних 
та електричних відходів, 
таких  як  телевізори,  хо-
лодильники, пральні ма-
шини тощо. З них наразі 
цінні  метали  забирають 
кустарними  методами, 
а  корпуси  викидають  на 
несанкціоновані  сміттє
звалища.

Анна ГЕРИЧ
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Енергоощадні технології в будівництві
Нині, коли перед Україною гостро постало питання енергоощадності, зокре-

ма у житлово-комунальному секторі, випускники кафедри будівельного 
виробництва ІБІД Львівської політехніки стають дедалі більш популярними та 
потрібними для міської та обласної господарки. Про це та інше розмовляємо 
з очільником кафедри професором Мирославом Саницьким.

— Ми готуємо спеціалістів 
і магістрів спеціальностей 
„Міське будівництво та гос-
подарство“ й „Технологія 
будівельних конструкцій, 
виробів  і матеріалів“ на-
пряму „Будівництво“. Ці 
спеціальності доповнюють 
одна одну і свідчать про те, 
що настав час будувати нові 
будинки з урахуванням ви-
мог ощадності за рахунок 
використання  сучасних 
вітчизняних  матеріалів, 
а також відновлювальних 
джерел  енергії. Якщо на 
державному рівні будува-
тимемо низькоенергетичні 
будинки, то зможемо знач
но скоротити енергетичні 
затрати в житловокому-
нальному секторі. Наразі 
наші будинки добре захи-
щають нас від вітру, але на-
віть утеплення стін, заміна 
вікон  зменшили  б  втра-
ти тепла в холодну пору 
року і дали б економію до 
10 млрд м3 газу. А за держав-
ної підтримки впродовж 
5–10 років можна було б 
провести хоча б часткову 
модернізацію Сихівсько-
го та інших мікрорайонів 
міста. Якщо запустити наш 
будівельний сектор, який 
нині не працює, то це не 
лише вирішить проблему 
робочих місць, а й забезпе-
чить санацію старих будин-
ків. Так, зокрема, роблять 
у Німеччині, і Польщі.

— Як  до  вирішення  цих 
проблем може докластися 
Ваша кафедра?
— Наша кафедра займа-
ється  комплексними до-
слідженнями, починаючи 
від проектування прогре-
сивних конструкцій і ме-
тодів  зведення  будівель 
і споруд до розробки су-

часних технологій енерго-
ефективного будівництва. 
Маємо  цікаві  розробки 
сучасних оздоблювальних 
матеріалів, систем гідро-
ізоляції та інше. В Європі, 
яка передовсім дбає про 
засади сталого розвитку, 
що передбачають не лише 
зменшення енергетичних 
і матеріальних ресурсів, 
а й негативного впливу на 
довкілля, це питання сто-
їть на дуже високому рівні.
Наші  наукові  доробки 

значною мірою викладені 
у другому виданні навчаль-
ного підручника „Енерго
зберігаючі технології в бу-
дівництві“,  який  вийшов 
торік. До речі,  він  корис-
тується  попитом не  лише 
у студентів, а й спеціаліс-
тів усієї України. У ньому 
ми  представили  свої  до-
слідження енергоощадних 
технологій  на  принципах 
сталого розвитку, розгля-
нули характеристики най-
поширеніших теплоізоля-
ційних матеріалів і вимоги 
до  сучасних  будівельних 
матеріалів  та  технологій, 
подали  структуру  енерге-
тичного  паспорта  будин-
ку, проаналізували основ
ні  принципи  пасивного 
будівництва  тощо.  Тобто 
показали, які здобутки вже 
маємо. А ще працюємо над 
створенням сучасних мате-
ріалів (будівельних сумішей 
різного призначення, нових 
систем теплоізоляції тощо).

— Працюєте і над удоско-
наленням  індивідуального 
житла?
— Так, у нас є чимало про-
ектів  спеціалістів  і  ма-
гістрів  для  будівництва 
нової  генерації  енерго-
ефективних  будинків  із 

використанням сучасних 
будівельних матеріалів. 
Можу сказати, що готуємо 
добрих фахівців із житло-
вого будівництва за євро-
пейськими стандартами.

— З якими  інституціями 
співпрацюєте?
— Загалом із різними бу-
дівельними фірмами, які 
впроваджують у себе роз-
роблені на нашій кафедрі 
новинки, зокрема з „Кар-
патбудом“ у Львові, ПАТ 
„ІваноФранківськцемент“ 
тощо. Тісно контактуємо 
зі Львівським державним 
центром науки, інновацій 
та інформатизації, який ра-
зом із польськими науков-
цями працює над проекта-
ми, до яких долучаємо на-
ших спеціалістів, магістрів, 
науковців. З поляками ми 
розробили  математичні 
моделі для оптимізації бу-
дівельних об’єктів за крите-
ріями енергоефективності. 
Враховуємо в дослідженнях 
енергетичні,  екологічні, 
економічні, суспільні ас-
пекти. Розвиваємо євро-
пейський  досвід  і  маємо 
надію, що він буде ширше 
використовуватися у нас.

— Обмінюєтеся  студен-
тами?
— Cпівпрацюємо з Гірни-
чометалургійною акаде-
мією з Кракова: обміню-
ємося досвідом, польські 
студенти в минулих роках 
приїжджали до нас, наші — 
до  них. Можливо,  треба 
докласти зусиль, щоб наші 
студенти могли отримати 
подвійний диплом, адже це 
вимога часу. Плануємо роз-
винути співпрацю на рівні 
обміну студентів із Ченсто-
ховською політехнікою.

— Над чим працюєте нині?
— Крім проблеми енерго-
ощадності в житловоко-
мунальному господарстві, 
вирішуємо актуальні про-
блеми підвищення ефек-
тивності  будівельного 
виробництва та відповід-
ності його світовому рів-
ню. В його основу закла-
даємо використання нових 
прогресивних технологій 
виготовлення  будівель-
них матеріалів та засто-
сування сучасного облад-
нання, яке забезпечує ви-
пуск високотехнологічної 
продукції з урахуванням 
як зменшення їх енерго-
ємності,  так  і  зниження 
ступеня забруднення до-
вкілля. Мрію про той час, 
коли  в  Україні  суттєво 
збільшиться використання 
бетону хоча б до рівня мі-
німального „комфорту ци-
вілізації“, а це 1 м3 бетону 
або 300 кг цементу на одну 
людину (зараз ми спожи-
ваємо всього 200 кг цемен-
ту, а потреба в 3–5 разів 
більша). Тоді й будівель-
ний сектор запрацював би 
на повну силу, і професія 
будівельника стала б од-
нією з найпрестижніших, 
адже один будівельник за-
безпечує роботою п’ятьох 
спеціалістів  із суміжних 
професій.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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до 200-ліття Кобзаря

Світ творчості  
Рабіндраната Тагора
Центр Тагора при Східноєвропейському інституті розви-

тку і Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою Львівської політехніки організували в універ-
ситеті виставку картин, малюнків та фото „Світ творчості 
Рабіндраната Тагора „Де душа живе без страху…“. В рамках 
виставки голова правління Східноєвропейського інституту 
розвитку, ініціатор створення Центру Тагора Мрідула Гош 
прочитала лекцію для студентів-першокурсників кафедри 
політології та міжнародних відносин ІГСН.

Де душа живе без страху…
226 аудиторія головного корпусу, 
в якій зазвичай проходять захисти 
кандидатських  і  докторських  ди
сертацій, 4 червня перетворилася 
на виставкову залу, стіни якої при-
крашали картини та фото видатно-
го поета, філософа, письменника, 
актора та драматурга, художника, 
першого неєвропейського лауреата 
Нобелівської премії з літератури Ра-
біндраната Тагора. Під звуки музич-
них творів митця присутні з великим 
інтересом оглядають його виставку. 
Музичне тло симфонічними творами 
доповнює й камерний оркестр „По-
ліфонія“ Львівської політехніки під 
орудою диригента Романа Креслен-
ка. Звучать гімни України та Індії.
Директор МІОК Ірина Ключков-

ська, відкриваючи виставку, відзначи-
ла, що „академічна спільнота універ-

ситету, студенти, громадськість Льво-
ва можуть ознайомитися з виставкою 
картин  Рабіндраната  Тагора  у  рік 
200ліття від дня народження україн-
ського Прометея — Тараса Шевченка 
та рік Індії в Україні. Саме цим поста-
тям випало розпалювати вогні наці-
ональних визвольних рухів на рідних 
землях, надихати мільйони сердець на 
боротьбу за право жити гідно“.
Вітаючи учасників імпрези, про-

ректор  Політехніки  Дмитро  Фе-
дасюк висловив надію, що багато-
векторна співпраця Львівської по-
літехніки з освітніми інституціями 
Індії та інститутами громадянсько-
го суспільства надалі лише зміцню-
ватиметься.
На відкритті виставки виступили 

також Мрідула Гош; депутат ЛОДА, 
голова постійної комісії Оксана Юри-
нець; лауреат Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка, депутат 
Верховної Ради першого скликання, 
Надзвичайний і Повноважний посол 
України в Словацькій Федеративній 
республіці (1992) і Чеській республі-
ці  (1993–1955) Роман Лубківський; 
аспірантка  факультету  мистецтво
знавства та культурології Франкового 
університету, дослідниця музичного 
мистецтва  Індії  Ольга  Коломієць. 
Своїм враженням про поїздку в Не-
пал поділився журналістпубліцист 
Данило Мокрик. Імпрезу органічно 
доповнили індійські класичні танці 
у найдревніших стилях — бхаратна-
тьям та катхак у виконанні відомого 
київського майстра індійського тан-
цю Михайла Кривчука.

Вдячні за організовану 
зустріч
Наступного дня Мрідула Гош зу-
стрілася зі студентамиполітехні-
ками і прочитала їм пізнавальну лек-

цію про всенародного індійського 
улюбленця, пісні якого стали народ-
ними, а день народження святкують 
на рівні Дня незалежності.
— Дуже задоволена безпосеред-

ньою зустріччю з цією неординар-
ною жінкою і викладом лекції, яка 
пройшла в такій незвичній обста-
новці і минула, як одна мить, — го-
ворить студентка Леся Джавага. — 
Ми довідалися багато цікавого про 
життя  великої  людини, про філо-
софські  істини  Тагора,  які  можна 
взяти собі  за певне  гасло у житті. 
Ми вдячні за організовану для нас 
зустріч.
Завітали на лекцію й архітекто-

ри. Третьокурсник Володимир Ца-
пук, який давно цікавиться Індією 
і діяльністю в Україні Мрідули Гош, 
каже:
— Я слідкую за кожним її приїз-

дом до Львова, читаю її статті. Дуже 
вражений розповіддю про Індію та 
Рабіндраната Тагора. Я художник, 
тому  з  цікавістю ознайомився  із, 
як на мій погляд, абсолютно сучас-
ними його творами. Вражає те, що 
автор почав малювати лише у 68 ро-
ків і за короткий час зумів сягнути 
таких  високих  вершин.  Це  така 
дивина, такий авангард, це люди-
на космічного масштабу і в поезії, 
і в малярстві.
Задоволена зустріччю зі студен-

тами і сама лекторка:
— Мені цікаво працювати з мо-

лоддю, бо в неї — відкрита душа. 
Я бачила, як у них горіли очі, коли 
розповідала  їм  про  свою  країну. 
Тішить, що вони прагнуть  більше 
дізнатися про мою батьківщину і її 
національного героя. Мене такі зу-
стрічі завжди захоплюють і надиха-
ють на дальшу творчу працю.

Катерина ГРЕЧИН
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авторський проект

Казкова зустріч  
із Сашком Лірником
Надзвичайно цікавою та динамічною зустріччю завершився третій 

сезон проекту мовознавця Ірини Фаріон „Від книги — до мети“. 
10 червня прихильники проекту, який традиційно відбувався у Львівській 
політехніці, мали нагоду поринути у фантастичний світ відомого казкаря 
Сашка Лірника (Власюка).

Привітав  гостя  про-
ректор  Богдан Мор-
кляник.
Не  пригадую  ще 

стільки  емоцій,  при-
кутої  до  гостя  уваги, 
які  викликав  цей,  як 
сказала про нього ав-
торка  проекту,  „ін-
женер людських душ“ 
(Сашко  Лірник  за 
освітою —  інженер), 
сценарист,  телеведу-
чий, поет, заслужений 
працівник  культури 
України. Глядачі мали 
прекрасну нагоду по-
слухати декілька казок 
і взяти в них участь як 
актори. Тож практично вся зала пори-
нула в казкові пригоди.
Унікальність постаті Сашка Лірни-

ка й у тому, що він, проживши 15 років 
у Мурманську (Росія), зумів не лише 
зберегти українськість (в Україну по-
вернувся 1995 року), а й поширювати 
та популяризувати її на чужій терито-
рії (був співзасновником Українського 
земляцтва, яке діє й досі).
Свою  казкарську  діяльність  він 

розпочав ще в дитинстві. Першу каз-
ку вигадав у чотирирічному віці в са-
дочку. Творення казкового дива  су-
проводжує Лірника впродовж усього 
життя. На  казках, піснях  і  вигадках 
українською мовою виховував своїх 
і чужих дітей у Мурманську, як жарту-
вав, його називали „співаючий тато“. 
Згодом, коли зрозумів, що такий жанр 
як казка зник і лише зрідка з’являється 
щось нове, але не надто доброї якос-
ті, вирішив „вивести свою творчість 
в люди“. Сашко Лірник переконаний, 
що казка — це не просто забавлянка 
для дітей, а вона вчить і захоплює всіх.
Гість поділився таємницями своєї 

творчості:
— Я  переконаний,  що  все  йде 

від виховання, з родини. Багато чи-
таю і слухаю — ці знання потім ви-
ливаються  у  казки.  Ідеї  приходять 

„зверху“. Наприклад, 
сценарій кліпу до піс-
ні  „Щедрик“  (який 
став  передбаченням 
подій  Майдану)  мені 
з’явився  одразу  весь. 
Часто сняться віщі сни.
Своїм головним за-

вданням Сашко Лірник 
вважає лікування душ 
українців.  Перекона-
ний, що завдяки його 
творчості, навіть якщо 
сім’я російськомовна, 
то в наступному поко-
лінні розмовлятимуть 
українською.
— Слово  —  наба-

гато потужніша зброя, 
ніж усі телевізії, пропаганди. Я „воюю“ 
на території дітей. Вже є цілі покоління, 
які виросли на моїй творчості. У моїх 
казках українець не дурень, не салоїд, 
а переможець у вишиванці. Я гордий, 
що  належу  до  народу,  який  вистояв 
проти куль з дерев’яними щитами, — 
наголосив казкар.
Особливо  захоплюється  Лірник 

Галичиною. Каже, що у Львові почу-
вається, як удома.
— Завжди дивуюся, скільки насна-

ги і сили йде з Галичини. Важко уяви-
ти, як би розгорталася історія нашої 
держави, якби не було цієї генетичної 
галицької  шляхетності,  коли  люди 
готові втратити все, лише щоб була 
Україна. Духовний стрижень саме тут. 
Нація — організм, який самовиліко-
вується. Тішить, що цей Майдан тво-
рила молодь, яка виросла в незалеж-
ній Україні. А загалом, сильна духом 
людина може гори звернути. А якщо 
кожен звергатиме гори, то буде пере-
мога. Це лише питання часу, — поді-
лився своїми думками гість.
На завершення зустрічі Ірина Фа-

ріон традиційно подарувала гостеві 
пісочний годинник, а казкар зачитав 
авторський дитячий віршик.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Студентське братство Львів-

щини відсвяткувало чверть 
віку. На святкову зустріч 
зібралися братчики всіх по-
колінь. З нагоди 25-ї річниці 
організації презентували від-
новлений прапор Братства.

12 червня відбулася робоча 
зустріч директора Галузе-
вого державного архіву СБУ 
Ігоря Кулика з директором 
Музею-меморіалу „Тюрма на 
Лонцького“ Русланом Забі-
лим щодо питань відновлен-
ня співпраці між установами. 
Архів СБУ передав музею 
„Тюрма на Лонцького“ схеми 
тюрми та документи про пе-
нітенціарну систему УРСР. По 
цих планах можна простежи-
ти, де саме була розстрільна 
камера у в’язниці, а також ви-
значити, де могли проводити 
захоронення розстріляних та 
закатованих політв’язнів.

У вихідні Валентин Мороз 
презентував у Музеї-мемо-
ріалі „Тюрма на Лонцько-
го“ перевидання першого 
тому монографії „Україна 
у двадцятому столітті“. За-
гальним ключем монографії 
відомого політв’язня, поета, 
публіциста, історика та діяча 
українського національного 
руху є україноцентричний 
аналітичний погляд на наці-
онально-визвольну боротьбу 
українців та проблеми ста-
новлення і втрати держави 
в XX столітті.

У Львові 12 червня презентува-
ли медаль, присвячену пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. Як 
розповів художник, розроб-
ник медалей Олег Денисенко, 
на аверсі медалі зображений 
козацький хрест, на променях 
якого є давньоруські орнамен-
ти. Хрест обрамлений лавро-
вим вінком — символом слави. 
Тризуб у центрі символізує 
державність. Також на аверсі 
є напис „Слава Україні — Ге-
роям Слава“, який розділений 
давніми символами — зірками 
вічності. На реверсі зобра-
жений патрон українського 
Воїнства Архистратиг Михаїл, 
який символізує боротьбу 
добра та зла.

За матеріалами інформагенцій
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мій шевченко

Пропонуємо увазі читачів твори, які перемогли у конкурсі „Мій Шевченко“, організованому 
редакцією „Аудиторії“ з нагоди 200-ліття з дня народження Великого Кобзаря

Автограф долi
У відчинене вікно загля-
дали рожевощокі мальви. 
Золотий м’ячик сонця ко-
тився полем неба, щоби 
врешті сховатися за темну 
смугу лісу, загубитися там, 
а завтра знову переможно 
викотитися нам у руки.
Він  нечутно  увійшов 

у  кімнату.  Без  жодного 
звуку, жодного шелесту, 
без нав’язливого тремтін-
ня дверної ручки з сотня-
ми відбитків чужих паль-
ців, без рипучого зітхання 
дверних завіс, тремтливо-
го погойдування паркет-
них дощечок, без постій-
ного  уривчастого  стуко-
тіння у мене зліва…
Він увійшов.  І  приніс 

зі  собою  окраєць  тепла. 
І пригорщу світла.
Легенько  присів  на 

краєчок ліжка. Ледь торк
нувся своєю спопеляючою 
долонею моєї…
— Тарасе…
— Я…
Його руки пахли акри-

лом й олійними фарбами. 
Його  пальці щойно  тор-
калися  білого  полотна, 
такого  чистого,  як  сніг 
дитячих мрій провесни… 
На  мізинному  лишилася 
жовта мітка — клятий тю-
бик ніяк не піддавався, до-
велося його розрізати но-
жицями. На зап’ясті лишив 
свій тонкий малопомітний 
узор сірий графітовий олі-
вець — наводив контури 
фортечних мурів…
І всетаки прийшов. І все 

таки до мене. Не кажу йому 
нічого, нічогісінько, ні сло-
вечка. З ним мені просто за-
тишно. Удвох ховаємося за 
тишею перед багатолюдніс-
тю міста  і  багатомірністю 
суєтності.  Мовчання,  ма-
буть, теж має свою палітру. 
Свої  відтінки. Наше  мов-
чання — біле. Як полотно, 
як сніг, якого я не бачила…

Він  єдиний  знає  про 
мене все. Найважливіше — 
якого кольору в мене очі. 
Він  розкладає  на  підлозі 
свою валізку. Кімната по-
топає в живописних звуках. 
Та музика… Чую її щоночі. 
Коли  душно. Коли  важко 
спати. Коли сни тікають до 
когось іншого… до когось 
на тому кінці світу…
Він малюватиме мене. 

А  я  просто  молитимусь 
літу.  Морю  —  на  тому 
кінці материка. Зіркам — 
на тому кінці неба. Спо-
гадам  —  на  тому  кінці 
пам’яті… Чи все має свій 
кінець? Чи ніжність теж… 
має тривалість?
— Тарасе, ти…
— Так, малюю тебе… 

посміхайся…
— Хіба я вмію?
— Вмієш…
Олівець танцює на па-

пері. В моїй голові — рій 
думок.  Їх  не  зібрати,  не 
приручити…  Вони  хао-
тичні  і  незбагненні. На-
віть йому. Навіть…
Відчуваю, як щось срі-

блястовологе  пробігає 
щокою. І зникає за комір-
цем  сорочки.  Хоч  би  не 
помітив мого безсилля… 
моєї печалі…
— Не треба. Чуєш?
Киваю. Таки помітив. 

Хіба я винна, що… люблю 
його голос, його руки, лі-
нії пліч, брів, вій… Стій, 
спинися, а то божеволію… 
поволі… без волі…
Порожньо.  Тільки 

він…  я…  і  мальва,  яка 
підглядає  за нами.  І Бог, 
що вміє тримати всі таєм-
ниці, перев’язані стрічкою 
потрібності.
Море  фарб.  Потопаю 

в ньому. Захлинаюся. Так 
близько…  солоний  мор-
ський бриз на усміхнених 
губах… Невже  я  справді 
вмію… радіти?!

Ще хвилин зо шість і він 
піде. Домалює моє щастя 
і  забере зі собою. І знову 
те саме — порожній аква-
ріум кімнати. Де незграбно 
плавається. Де безкиснево 
дихається. Де усамітнено 
вмирається…
— Не  йди!!! — майже 

скрикнула у стінистелю
підлогуліжкостілдва 
крісла палати… І заніміла, 
судорожно стискаючи в ку-
лак своє душевне безсилля.
— Не йду… ще ні…
Заспокоєна  відповід-

дю,  втихаю.  Відпускаю 
біль із уст, і вони, зміню-
ючи фіолетовосиню бар-
ву на червонорожеву, за-
стигають…
Як же я тепер?.. як же я, 

коли  світло  вимкнено… 
коли дороги зв’язано ту-
гими вузлами „нікуди“?
Хвилинадві.  Два  си-

луети  на  фоні  кімнатної 
в’язниці… дві маски, які хо-
четься розбити об справж
ність… та чи є хоча б щось 
під тими масками… хоча б 
щось, окрім смутку ?
„Тарасе… Тарасику“ — 

не  промовилось,  лише 
продумалось  тонкими 
ниточками, тугими, наче 
напружені дроти електро-
мереж,  звивинами  мого 
мозку. Тебе чекає неволя. 
Коли на зап’ястях зника-
ють синці від кайданів… 
натомість  ламаються 
зап’ястя душі… Коли під-
ставити плечі для нагай-
ки зовсім не страшно, бо 
у міжпліччі вже застрягла 
куля.  Тарасику,  дорогий 
мій… Куди важче падати 
на  списи,  якщо  то  списи 
слави…  Як  моторошно 
губити лік годин у темря-
ві, знаючи, що всі світанки 
замкнені на сім замків…
Мені  добре.  Я  не  ба-

чила  ніколи  світла.  Тобі 
важче — воно поволі гас-

нутиме, мерехтливо про-
щатиметься з тобою. Ли-
шаться тільки тунелі — то 
довжелезні непрохідні, то 
блискучі, як атласні штори 
розкішної  петербурзької 
зали,  то  сипучі,  як  піс-
ки КосАралу, то камінні 
й  лункі,  як Новгородські 
мури…  Не  сподівайся. 
На щось. Не жди. Когось. 
Інакше — згинеш скоріше. 
Відчай з’їсть тебе. І ти не 
встигнеш прийти до себе.
Тарасе,  я  знаю,  хто 

ти… А чи  ти  сам  знаєш? 
Ти знаєш, хто ти є? Ти — 
дорога. Дорога до себе. Ти 
пройдеш себе, я вірю…
І  зараз  ти  мусиш  іти. 

І я знову буду сама. Зви-
кла… Ні, не можу тебе за-
тримувати…  не  можу… 
не маю права…
Я  завжди  вважала,  що 

паную над усім. Що можу 
багато… Ідіотизм! Поми-
лялася… Я — безсила. Я… 
тільки  й  здатна  прясти… 
тобі… сорочку, яку ти по-
тім одягнеш… востаннє… 
То буде мій єдиний тобі да-
рунок…
Ти торкнешся мого чола. 

За мить. І підеш. Лишивши 
на підвіконні мій портрет… 
Ти  мене  бачив.  Ти  знаєш 
колір моїх очей… Прости 
мені,  Тарасе.  Я…  сліпа… 
А ти… шукай світло… Воно 
десь є, кажуть люди… Я тебе 
не обирала, слово честі! Я не 
хотіла,  клянуся!  Ти  сам… 
Сам мене знайшов…

Роксолана ЖАРКОВА, 
аспірантка ЛНУ 

ім. І. Франка
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Вiн прийшов до мене на Майданi
Я  —  українка.  До  міз-
ків і кісток українка. Моя 
культура — це особлива 
і непорушна святиня, фун-
дамент нашої народності. 
Шевченко у цій скарбни-
ці — це втілення великих 
речей:  духу,  сили,  волі. 
Проте чим більше я читала, 
шукала, пірнала у глибину 
його творчості, тим біль-
ше розуміла, що для мене 
ця постать надто неодно
значна. У мене був надли-
шок Шевченка, передозу-
вання, як мені здавалося, 
його великими і гучними 
фразами, патріотичними 
кліше. Мене нудило від тих 
„патріотів“, які знали Шев-
ченкові  вірші,  як  „Отче 
наш“, але щоденно робили 
свої справи прямо проти-
лежні його заповітам.
Я не любила його твор-

чості.  Я  шукала  причин 
її  не  любити.  І  знайшла. 
Мені здавалося, що в „Коб-
зарі“ присутні нотки атеїз-
му. І взагалі: Шевченко — 
він  уже  вчорашній  день, 

у нього примітивна твор-
чість, там усі вірші однако-
ві. Що не прочитай, — це 
я  вже  десь  чула…  Здава-
лося б, що нового в ньо-
му? Скільки можна вчити 
ті самі рядки, цитувати їх 
скрізь і нічого не робити?!
Я не любила Шевченка. 

І так було довго… Аж доки 
не відкрився для мене но-
вий Шевченко —  діаме-
трально протилежний по-
статі, яка досі жила в моїй 
уяві.  Найдраматичніше, 
що мені і, мабуть, не лише 
мені, не  вистачило  віри, 
мудрості,  глибини,  щоб 
вчасно це зрозуміти.
…Він  прийшов  до 

мене на Майдані. Пафос-
но?  Може.  Але  саме  там 
я побачила,  відчула його 
внутрішній стрижень. Як 
стійкий олов’яний солда-
тик,  він  ішов  не  просто 
проти  системи,  великої 
вбивчої машини. Він ішов 
проти  обставин,  небес, 
долі, світу і тих, кому бра-
кувало віри. Я відчула його 

присутність у момент сво-
го прозріння.
Тоді, коли я найбільше 

вірила  в  Україну,  поруч 
був Шевченко — зі своєю 
любов’ю і надією. На Май-
дані я бачила таких самих 
борців за свободу і справед-
ливість, як він. І Шевченко 
був з нами. Я зрозуміла, що 
його тінь досі блукала між 
нами, чекала, коли ми ви-
конаємо його заповіт. А ми 
чекали  ХХІ  століття.  Ми 
200 років збиралися з духом 
і силами! Всі, що були тоді 
в столиці, відчували це так 
само, як і я.
Коли я переглядала ві-

део, на якому герой Небес-
ної Сотні вірменин Сергій 
Нігоян  уповав  до  україн-
ського народу Шевченко-
вим  словом,  коли бачила, 
як молоді хлопці гинули зі 
словами  „Борітеся —  по-
борете!“, я їм вірила. Шев-
ченкові  слова пронизува-
ли наші душі і воскрешали 
правдивого пророка у його 
справжній подобі, а не на-

думаній моєю уявою. Мені 
було  соромно, що  колись 
я не сприймала Поета. Мені 
шкода,  що  Кобзар  прий-
шов до мене ціною життів 
найкращих синів України, 
ціною  важких  страждань 
мого народу, прийшов тоді, 
коли я зовсім не чекала.
Мій  Шевченко?  Мій! 

Мій, такий рідний, як ніко-
ли. Його бездонні очі, в яких 
горить надія. Ось що я мала 
відшукати в його творчості! 
Надія, віра і любов. 

Вікторія МАЦЬКОВИЧ, 
студентка ЖР-21 ІНПП 
Львівської політехніки

рада просвіти інформує

Йдемо на канікули
На початку червня у Львів-

ській політехніці відбулося 
підсумкове засідання Ради Това-
риства „Просвіта“.

Учасники зборів заслухали фінансо-
вий звіт про використання зібраних 
коштів. Зокрема, у травні заступник 
голови Ради Надія Любомудрова пе-
редала кожній сім’ї загиблих на До-
неччині вертолітників зі Львівщи-
ни по 10 тисяч гривень. Вона їздила 
у військову частину у Бродах, звідки 
екіпаж відрядили на Схід:
— Дружини і командування дя-

кували всім небайдужим — не стіль-
ки  за передані  кошти,  а  за  те, що 
ми не залишаємо ці сім’ї наодинці 
зі своїм горем. Це були дуже про-
фесійні  льотчики  1го  класу,  які 
пройшли через військові операції 

в Конго і в Іраку. А загинули на сво-
їй землі… В усіх залишилися дружи-
ни та діти: у старшого лейтенанта 
Ігоря Грішина — дві доньки (2005 та 
2007 р. н.), в майора Руслана Пло-
ходька —  двоє  дітей  (син 2004  та 
донька 2011 р. н.), у майора Сергія 
Руденка — донька (2011 р. н.), у ма-
йора Олександра Сабади — два сини 
(2002 та 2011 р. н.), в капітана Ми-
коли Топчія — донька (2004 р. н.).
Просвітяни також вирішили фі-

нансово підтримати  видання  „Ча-
рівна Криниця“ Осипа Величка, яке 
просвітянка Ярослава Величко під-
готувала до друку. Це книжка про 
покоління, молодість якого припа-
ла на жорстокі роки Другої  світо-
вої вій ни, зокрема про учнів Укра-
їнської учительської семінарії, яка 
у 1940–1944  роках функціонувала 

у лемківському містікурорті Крини-
ці з ініціативи професора Яґеллон-
ського університету В. Кубійовича.
Упорядник видання — випуск

ник  криницької  семінарії  худож-
ник Осип Величко зібрав унікаль-
ний матеріал про цей неповторний 
клаптик втраченої української землі 
і про долі колишніх семінаристів та 
їхніх учителів. 
Рада ухвалила виділити на друк 

книжки  2  тисячі  гривень  з  фонду 
університетської „Просвіти“, крім 
цього, окремі просвітяни зробили 
добровільні пожертви.
На завершення засідання висту-

пила член Ради „Просвіти“ Галина 
Захарчин, голова антикорупційної 
комісії університету, яка запропону-
вала до обговорення проект Кодексу 
честі викладача Політехніки. Адже, 
щоб країна могла почати жити по
новому, кожен має починати з себе: 
студенти не повинні пропонувати 
хабарів, викладачі не мають толеру-
вати корупцію тощо.

Т.П.
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на дозвіллі

Міні-футбол у Політехніці
26–28 травня на штучному полі спортивного 

комплексу „Електрон“ відбувався турнір 
Студмістечка з міні-футболу, який організував 
житлово-побутовий відділ Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Львівської політехніки.

Підготовкою змагань за-
ймалися  студенти  Сер-
гій Онішенко та Андрій 
Лук’янчук. У турнірі ви-
пробували  свої  сили  аж 
18 студентських команд. 
Це  засвідчило  неабия-
ку зацікавленість молоді 
спортом та активним від-
починком.
За  результатами  тур-

ніру  третє  місце  посіла 
команда  „На  морально
вольових“ (студенти ІГДГ 
Юрій Брунець, Андрій Га-
лах, Михайло Лапшій, Ан-

дрій Жук, Віктор Довгопо-
люк та Борис Філіпенко).
У фіналі зустрілися ко-

манди „Брозілія“ (студенти 
ІЕСК Олександр Головей, 
Тарас  Сметаняк,  Михай-
ло Чабан, Олександр Ме-
дулич,  ІКТА — Михайло 
Димид, ІБІД — Ростислав 
Сабадашка,  ІТРЕ —  Іван 
Мушка)  та  команда  „ша-
милК“  (студенти  ІТРЕ 
Сергій Редчук, Тарас Мель-
ник, Віталій Гащук, Андрій 
Герега, ІГДГ — Сергій За-
харчук,  Руслан  Логаць-

кий).  Команди  зіграли 
з рахунком 2:1 на користь 
„Брозилії“. Тож, відповід-

но, другою у турнірі стала 
команда „шамилК“.

Н. П.

експедиція

Археологічні розкопки — відпочинок із користю
Щорічною літньою тради-

цією політехніків стали 
археологічні розкопки. Молодь 
та викладачі долучаються до 
експедиції, яку організовує 
Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН Украї-
ни за підтримки Колегії та про-
фкому студентів та аспірантів 
Львівської політехніки.

Як завжди, експедиція триватиме 
впродовж  двох  літніх  місяців — 
липня — серпня. Цьогоріч дослід-
ники та аматори розкопуватимуть 
нову палеолітичну пам’ятку періо-
ду 80 тис. р. до н. е, яка розташова-
на біля селища Маріямпіль Івано
Франківської області.
— Це нова пам’ятка, яку науков-

ці відділу археології НАН України 
досліджували протягом двох років. 
Завдяки цим розкопкам науковці ви-
вчатимуть життя первісних людей: 
як вони жили, чим харчувалися, які 
знаряддя  праці  використовували, 
у що вдягалися, — розповів керівник 
розкопок від Львівської політехніки 
Володимир Шепітчак.
Тішить організаторів те, що екс-

педиція  набула  чималої  популяр-

ності серед студентів. Молодь, яка 
минулі  роки  влітку  „освоювала“ 
нову для себе спеціальність, відгу-
кується дуже позитивно і знову го-
това присвятити свій час пошуковій 
роботі та привести з собою зацікав-
лених друзів.
— Ми сподіваємося, що цього-

річ також долучаться ті студенти, 
які в попередні роки в цей час від-
почивали в Алушті. На жаль, цьо-
го літа через неспокій у південно
східній частині нашої країни їхні 
плани  дещо  замінилися,  тож,  ду-
маю, вони проведуть вільний час із 
користю для себе і науки, — додав 
мій співрозмовник. — Попередні 
рази у розкопках брали участь сту-
дентиіноземці. Цього року знову 
зголосилися студенти Жешувсько-
го гуманітарного університету і за-
пропонували залучити до розкопок 
ще й молодь Жешувської політех-
ніки. Ми радо це сприйняли, спо-
діваємося, що їхня кількість збіль-
шиться, і табір буде дуже цікавий. 
Також  про  бажання  брати  участь 
повідомив представник Чехії, який 
співпрацював із нами у попередні 
роки. Він має намір цьогоріч при-
їхати  зі  своїми  аспірантами, щоб 

узяти участь у розкопках і показати 
їм Україну.
Розпорядок дня експедиції буде 

традиційний: зранку до обіду пра-
цюватимуть на розкопках, а після 
обіду — вільний час. Зараз розро-
бляють екскурсійну програму, адже 
ІваноФранківщина  дуже  цікава 
і багата на пам’ятки та мальовничі 
краєвиди.
— Розраховуємо, щоб у таборі од-

ночасно було не більше 30 людей. Бо 
на велику кількість одночасно важ-
ко готувати їжу та забезпечувати їх 
наметами, спальниками. Основний 
склад — студенти Львівської політех-
ніки й ЛНУ ім. І. Франка. Як завжди, 
будуть студенти і з інших вишів Льво-
ва, Тернополя. Сподіваємося, що, як 
і попередні рази, до нас долучаться 
студенти з Кіровограда та Криму. Ке-
рівником експедиції традиційно буде 
професор Олександр Ситник, а також 
приїдуть його колеги з різних універ-
ситетів України та Польщі. Приємно, 
якщо до нас приєднаються виклада-
чі Політехніки (минулого року були 
з ІНЕМ, ІТРЕ), — додав наостанок 
Володимир.

Наталія ПАВЛИШИН
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східний меридіан

Раїса Захарчук: „Про Кривий Ріг  
не вірте ні Путіну, ні Вікіпедії“
Сьогодні ми знайомимо Вас зі студенткою, яка народилася і живе 

в центральній частині українського степу, а водночас в одному 
з найіндустріальніших міст України — Кривому Розі (Дніпропет-
ровська область). Раїса Захарчук — четвертокурсниця Криворізь-
кого педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний 
університет“, переможець регіональних змагань із різних видів 
спорту, голова Студентської ради факультету та активістка місце-
вого Євромайдану.

— Раїсо, насамперед розкажіть про 
своє навчання.
— Я здобуваю спеціальність „Учи-
тель географії“ на географічному 
факультеті (спеціалізація „Вчитель 
економіки, організатор краєзнавчо
туристичної роботи“), є старостою 
групи, членом профкому факульте-
ту, Вченої ради інституту, мініст
ром спорту університету, а з мину-
лого року — головою Студентської 
ради географічного факультету.

— Тепер у Вас якраз практика?
— Агресія Росії внесла корективи 
в плани студентських практик. Наші 
другокурсники традиційно ходили 
в обов’язковий 10денний похід до 
Криму, ночували в наметах. А цьо-
горіч вони здійснили велопохід та 
річкові  сплави в Полтавській об-
ласті, частина мандрувала Криво-
ріжжям. Третій курс їде в Карпати: 
сильніші мандрують у гори, слаб-
ші — 10 днів їздять автобусом по За-
хідній Україні. Практика з еконо-
мічної та соціальної географії для 
4  курсу мала відбуватися на Оде-
щині, але відправляти нас туди ви-
кладачі побоялися, тому відвідуємо 
підприємства, музеї, шахти, кар’єри 
на Дніпропетровщині.

— У Вікіпедії  написано, що Кривий 
Ріг — найбрудніше місто в Україні. 
Вірити?
— Ні, не вірте. Тепер перші місця 
у рейтингу найбільш екологічно за-
бруднених міст посідають Дніпро-
дзержинськ  та Маріуполь. Ми — 
треті. Останні 5 років міська влада 
старається максимально озеленити 
місто. Щороку стає чистіше. Кривий 
Ріг — місто трудівників. Ніде біль-
ше не зустрінете так багато шахт 
і великих промислових підприємств. 
Водночас, у нас — роздолля, адже 
кругом степ.

— Путін вважає, що Дніпропетров-
щина — це Новоросія. А ви як думає-
те? Яку роль у вашому житті відіграв 
Майдан?
— На місцевий Майдан виходило 
часом більше 10 тисяч людей, багато 
їздили до Києва. Студенти нашого 
педагогічного інституту організо-
вували свої походи до мерії. Нас 
виганяли міліціонери, ми потайки 
малювали плакати, а потім потай-
ки формували колони, бо дирекція 
інституту — члени Партії Регіонів. 
Перед  нами  замикали  двері  нав
чальних корпусів, дізнавшись, що 
о 10 годині рушаємо до міськради. 
А коли одного разу колоною ми пі-
дійшли до технічного  інституту, 
щоб кликати інших студентів, пе-
ред корпусом стояв ректор, декани 
та працівники міліції. До моїх друзів 
телефонували незнайомці й попе-
реджали про погані наслідки. Досі 
більшість вікон студентських гур-
тожитків завішені національними 
прапорами. У розмовах між собою 
студенти кажуть, що маємо бути са-
мостійними і не коритися Росії. Не 
знаю нікого з ровесників, хто вболі-
ває за Росію. У місті, певно, відсотків 
70 — за Україну. Антимайдан тут так 
і не створили. Мені здається, люди 
прозрівають. Я сама часом дивуюся 
такому українському Кривому Рогу.

— Ви мандруєте тільки по Україні? 
Чи десь іще бували?
— Найбільше по Україні (як учасник 
і керівник походів). 2012го була на 
Кольському півострові, в горах Хібі-
нах і Ловозерській Тундрі Мурман-
ської області РФ. Там ми застали по-
лярний день, а ночі зовсім не було. 
Я бачила ті села, той катастрофічний 
занепад, той спитий брудний народ! 
Страшно на все це дивитися. Відві-
дала також Мурманськ. Це портове 
місто, яке мало би бути розвине-

ним, а все навпаки. У мене склалося 
враження, що потрапила в минуле, 
в глухий Радянський Союз. Я Союзу 
не пам’ятаю навіть, але оце занед
бане, заржавіле старе місто точно 
застрягло в часі. А там, де людей 
нема, Росія гарна, бо природа всю-
ди прекрасна. Після того страхіття 
мені дуже хотілося подивитися на 
Європу. До того ж моя родина втра-
тила контакт з родичами у Франції. 
На початку березня цього року я ви-
рішила їх розшукати. По дорозі від-
відала по два міста Польщі, Німеч-
чини та Бельгії. Після побаченого, 
відчутого, пережитого там, мені хо-
тілося вернутися і негайно зробити 
в Україні Європу. Ми ж мусимо жити 
не гірше, ніж європейці!

— Родичів знайшли?
— На  жаль,  тільки  їхні  могили. 
Остання тітка потрапила в автока-
тастрофу три роки тому. В Європі 
всі тепер дуже цікавляться Україною 
і засуджують політику Путіна. Якось 
у Франції, коли я запитала старшо-
го пана дорогу, він, почувши, що 
я з України, зняв капелюха, вклонив-
ся мені, а потім тримав мене за руки 
і говорив щось на кшталт „Тримай-
теся! Ми з вами!“. Це дуже розчулює.

— Ви гарно розмовляєте українською. 
Так у Кривому Розі тепер говорять усі?
— Дякую, але, на жаль, ще ні. Міс-
то більше зросійщене, а я виросла 
в селі. Наші села українськомовні, 
хоч маємо трошки суржику. Мені 
дуже приємно, що мої російсько-
мовні одногрупники тепер помалу 
переходять на українську. В моєму 
інституті вже більшість українською 
спілкується.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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коротко
44-й міжнародний кінофестиваль 
„Молодість“ до 1 липня приймає 
заявки для відбору в конкурсні 
програми. Це будуть три міжнародні 
програми — дебютний повнометраж-
ний фільм, перший професійний 
короткий метр, студентські коротко-
метражки, крім того — український 
національний конкурс короткого 
метру та дві паралельні програми — 
Sunny Bunny й „Молодість — дітям“. 
Фільми мають бути зняті не раніше 
2013 року.

25 червня у Львівській обласній 
філармонії відбудеться добро-
чинний концерт класичної музики 
у виконанні Антуанетти Міщенко. 
Молода виконавиця запам’яталась 
кожному, хто побував на Майда-
ні — на запрошення Руслани грала 
на революційному піаніно в Нічній 
Варті і на барикаді на Грушевського. 
Дохід від реалізації квитків буде 
використано на підтримку Третього 
львівського батальйону територі-
альної оборони.

Оголошено переможців літературного 
конкурсу „Коронація слова“ — золоті, 
срібні та бронзові статуетки здобули 
автори у різних номінаціях. Першу 
премію в номінації „Романи“ отримала 
київська письменниця Тетяна Белімо-
ва за твір „Вільний світ“, у номінації 
„Кіносценарії“ — столичний автор Віра 
Мельник за „Легенду про Сковороду“, 
а в категорії „Пісенна лірика“ — поетеса 
з Корсунь-Шевченківського Оксана 
Шерегова за „Київську осінь“.

За матеріалами інформагенцій

прем’єра

„Смак до черешень“ — з легкістю про кохання
Любовний роман із життя нормальних сфер польської авторки Агнеш-

ки Осецької розгортається впродовж залізничної подорожі у вагонно-
му купе: як за вікном пропливають краєвиди, так і в діалогах між випадко-
вими Нею і Ним — спогади про те, що було у кожного в житті, що тішило 
і ранило, мріялось і не здійснилось, а зосталося ностальгійним присмаком 
черешень на устах, однак уже осінь і черешні начебто не на часі…

Ретроспективне споглядання непро-
стої долі — за плечима в обох геро-
їв розлучення, конфлікти, ревнощі, 
взаємні звинувачення і підозри — 
могло би стати для глядача нудним 
заняттям, якби автор не надала йому 
популярної в Польщі форми кабаре. 
І як тільки на новому повороті емо-
ційних колізій Зохи (вона ж і Моніка) 
та Марека (він же і Здісьо та Войцех) 
хочеться зітхнути разом із класиком, 
що „це було б смішно, якби не було 

так сумно“, у прозу розмов вриваєть-
ся поезія музики й пісень.
Вистава камерна (сцена для по-

становки  відповідна  —  камерна 
Національного  академічного  дра-
матичного  театру  ім.  М. Занько-
вецької), динамічна й добре зіграна: 
акторам Ользі Бакус і Романові Білю 
не було часу на перепочинок — по-
стійні перевдягання і програвання 
сімейних історій майже не залиша-
ли можливостей, щоб спокійно ви-

терти піт із чола (до речі, сорочка 
актора  була  після  гри  вся  мокра). 
Мали значення кожен погляд, рух, 
зміна міміки, але й вокал не стояв 
осторонь — на ньому не менше ак-
центувалась  увага  і  завдяки  йому 
прикрі речі здавались світлішими, 
романтичними — хтозна, хто ці по-
дорожні, чи не є вони насправді ко-
лишнім або майбутнім подружжям, 
яке мусить обговорити свої помилки 
і непорозуміння, подивитися на них 
збоку, аби їх більше не повторювати.
Про те, як виникла ідея постановки, 

як відбувалася робота над нею та трохи 
таємниць про саму авторку твору чи-
тайте в одному з наступних номерів на-
шої газети в інтерв’ю з режисеромпо-
становником Галиною Воловецькою.

екскурс

До підземель матимуть 
доступ усі
Гарнізонний храм св. ап. Петра і Павла (вул. Теа-

тральна, 11) відчинив двері до своїх підземних 
залів, котрі ще торік орендувала мистецька галерея 
„Равлик“. Виставок тепер не буде, але торкнутися 
склепінь, під якими залишила слід історія, можна 
буде всім охочим майже безкоштовно — за вхід 
до підземель плату не братимуть, лише стоятиме 
скринька на пожертви храму.

Завдяки галереї, власники 
якої  розчистили  примі-
щення від сміття й обла-
штували для екскурсій, під-
земелля добре збережені. 
Однак доступним є лише їх 
перший рівень із трьох, які 

пролягають під усім хра-
мом (можливо, таким був 
первісний проект забудо-
ви або просто храм побу-
довано на залишках давніх 
будівель). У планах церк-
ви — відновити підземні 

шахти, осушити їх і укрі-
пити фундамент. Коли від-
буватиметься реставрація, 
підземелля закриють, поза 
тим з 11  до 20  год.  вони 
будуть відчинені. Згодом 
розроблять проект нічних 
екскурсій, а також долу-
чать їх до загальномісько-
го підземного маршруту.
Артефактів у підземел-

лях збережено мало: част-
ковий стінопис (віконний 
розпис БогаОтця,  який, 
припускають,  спочатку 
робили тут, а потім, якщо 

виходив  вдало,  втілюва-
ли в храмі), алебастровий 
саркофаг для архієпископа 
Вижицького, голова однієї 
зі скульптур XVIII ст., які 
були на вежі храму (ймо-
вірно, це образ одного із 
євангелістів).
Найближчим  часом 

у храмі відкриття ХІІ фес-
тивалю давньої музики — 
22  червня  відбудеться 
концертреквієм  пам’яті 
борців за волю України. 

Наталя ЯЦЕНКО
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за філіжанкою кави

Три стихії Дарії Альошкіної

Скульпторка, витинанкар-
ка, режисерка театру тіней 

„Див“. Талановитих людей мист-
киня поділяє на тих, котрі з наро-
дженням отримують цей дар від 
Бога, і тих, хто стає талановитим 
завдяки великій сумлінній праці. 
Себе зараховує до других.

Не уявляла  
мистецтво фахом
Дарія Альошкіна народилася в Києві, 
у сім’ї скульпторів. Незадовго після 
цього батьки переїхали на Віннич-
чину, в село Букатинку, де є багато 
кам’яних кар’єрів. Там вони просто 
неба заснували парк скульптури.
— Я  була  другою  з  п’яти  дітей. 

Пригадую, з дитинства кожному з нас 
було  звичною  справою  допомагати 
батькам у їхній роботі, наприклад, на-
рубати каменю. Також змалку я навчи-
лася робити витинанку (на Вінниччині 
вона дуже поширена, нею оздоблюють 
на свята хати і ворота). З раннього віку 
мене носили до татового театру. Одно 
слово, мистецтво було для мене таким 
органічним і близьким, що я навіть не 
уявляла його фахом.
Після  дев’ятого  класу  виникло 

питання вступу. Батько завіз Дарію 
на  Чернівеччину  до  Вижницького 
коледжу декоративноприкладного 
мистецтва. Дівчина вступила на тка-
цтво. Хоча тоді це її не дуже цікавило, 
пригадує, більше хотіла на педагогіку. 
Однак після закінчення коледжу таки 
вирішила  продовжити  мистецьку 
освіту — поїхала вступати до Льво-
ва.  В  Академії  мистецтв  обрала … 
скульп туру. Вступила з другої спро-
би. Навчання закінчила з відзнакою.

Ідеї — з народних традицій
— Після академії я хотіла їхати до Ки-
єва, звідкіля мій тато, де було житло і, 
на мій погляд, більше творчих мож-
ливостей, бо, на жаль, за студентські 
роки Львів не став мені рідним.
Однак  випадок  долі  вирішив по

іншому —  на  прощальній  виставці 
у ЛАМі Дарія познайомилася зі своїм 
майбутнім чоловіком, теж скульпто-
ром. І залишилася у Львові. Ввійшла 
у  мистецьке  коло,  позаяк  її  чоловік 
Гордій Старух — син художника Петра 
Старуха, внук знаного скульптора Ем-

мануїла Миська. Згодом переконалася, 
що те, чи знайдеш себе, не так залежить 
від місця проживання, а від оточення, 
від того, які люди поряд із тобою.
— Тепер, коли приїжджаю на Він

ниччину, мені вже кажуть, що я — за-
паденка. Отож, прижилася, — смію-
чись, додає Дарія.
Від батька вона взяла в життя на-

уку: попри привабливість сучасного 
авангардового світу, черпати тема-
тику з наших традицій, з української 
символіки, що передається  з поко-
ління в покоління. У мистецтві вона 
намагається все поєднувати з власним 
баченням.  У  скульптурі  найбільше 
любить створювати образ жінки, тему 
кохання. Чи важко жінці працювати 
з каменем? Дарія переконує, що ні:
— Всі думають, що камінь важко 

довбати. Однак дерево значно важ-
че, бо воно в’язке, має сухі волокна. 
Навіть  із  льодом працювати  про-
блемніше, бо він ніжний, — розду-
мує скульпторка.
У Києві, на Оболонській набереж-

ній, — двометрова кам’яна скульпту-
ра Дарії Альошкіної. А у Львові, на 
станції Підзамче,  у  бронзі  відтво-
рені події Голодомору, під час яких 
мешканці  Східної  України  втікали 
на Західну. Це спільна робота з ар-
хітектором Олесем Дзиндрою. Свої 
скульп тури  Дарія  також  залишила 
в Коломиї, Жовкві, Іллічівську, Ка-
луші. А на фестиваль до Києва відтво-
рила на дереві слов’янську тематику.
Дарія  завчасу  не  робить  ескізи. 

Вона просто бере камінь чи дерево 
і починає творити. Часто готується 
заздалегідь — багато читає про подію, 
вивчає історичні факти, тобто нама-
гається максимально вникнути у суть 
того, що відтворюватиме, і допасовує 
це все до відповідного настрою.

Усе гармонійне
2007 року Дарія готувалася до ви-
ставки скульптури. У залі були не-
привабливі голі стіни. Думала, чим 
їх прикрасити. І згадала про вити-
нанки. Потім, коли народилися діти, 
зрозуміла, що  нелегко  поєднати 
в собі маму і скульптора. Ще з дво-
ма дітками це врядигоди вдавалося 
похапцем у кухні під столом, а вже 
з трьома стало складніше.  І вона 
знову взялася за витинанку.

Відтак  уже  відбулося  сім  персо-
нальних  виставок  витинанки  Дарії 
Альошкіної. До слова, остання нещо-
давно завершилася у „Старих мурах“, 
де мисткиня представила нову серію 
про Львів, каву, затишок та кав’ярні. На 
її думку, витинанка зпоміж усіх видів 
творчості несе у собі таїнство оберегу 
та непередбачуваний малюнок, тому її 
хочеться робити знову і знову.
— Витинанкою я рятуюся, щоб 

не  зупинятися  у  творчості,  коли 
діти маленькі, адже їм також треба 
віддавати себе максимально,— по-
яснює Дарія.
Ще одним виром творчості Да-

рії Альошкіної є театр тіней „Див“, 
який успадкувала від батька.
— Тато заснував цей театр у Бука-

тинці 1982 року, коли я народилася. 
Як шкільний учитель залучав до цього 
дійства охочих учнів. Потім був пері-
од застою, років із десять. А з 2008го 
я з новими акторами продовжила цей 
театр уже у Львові. Спочатку з тато-
вою допомогою підготувала виставу 
і повезла на фестиваль до Тустані. 
Нині у „Диві“ працює вісім акторів
аматорів і два світлорежисери.
Театр унікальний тим, що актор 

не стає перед глядачем сам на сам, 
а захований за білим полотном, яке 
допомагає йому розкритися, імпро-
візувати.  Вистави  здебільшого  на 
міфологічну та львівську тематику. 
У липні матимемо нагоду перегля-
нути „Легенди Карпат“.
Що ж з усього того, що робить 

Дарія, їй найближче?
— Близьке все. Очевидно, саме 

у поєднанні скульптури, витинанки, 
театру та, безперечно, материнства 
я можу повноцінно реалізовуватися.

Ірина МАРТИН
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з власного досвіду

Зовнішнє незалежне оцінювання: 
погляд першокурсника
Сьогодні я студентка факультету журналістики ЛНУ ім. Івана 

Франка. А, здавалося б, ще зовсім недавно сама просиджувала 
години з репетитором, складала Зовнішнє незалежне оцінювання 
та переживала за успішний результат. Вже пізніше, коли позаду 
залишилося тестування з англійської мови, якого я боялася чи не 
найбільше, я збагнула, що насправді ЗНО — не таке страшне, як 
його змальовують. Навпаки, чимало залежить від внутрішнього 
налаштування.

Ось проаналізуймо: довгі години, 
проведені за навчанням та клопіт-
кою працею, — вже позаду. Зали-
шилося вміло використати набуті 
знання та не розгубитись. Тож недо-
спані ночі напередодні ЗНО — аб-
солютно зайва річ. Раджу, навпаки, 
відіспатися за весь рік наполегли-
вої праці, адже міцний і здоровий 
сон — запорука успіху напередодні 
важливої події. Також, за власним 
досвідом,  не  радила  б  хаотично 
гортати конспекти безпосередньо 
перед початком тестувань — усе пе-
ремішується, і потім дуже важко ви-
ловити з голови якусь дату чи іншу 
важливу деталь.
Не  раз  у  мене  виникало  ціка-

ве питання:  а  чи можливо  склас-
ти ЗНО, не готуючись? Упевнена, 
серед наших з вами знайомих, од-
нокласників  чи  друзів  знайдуть-
ся такі, які, знизавши плечима, 
скажуть, що за відносно корот-
кий проміжок часу всю шкільну 
програму не осягнеш, то навіщо 
напружуватись?
Шукаючи відповідь та спосте-

рігаючи за своїми ровесниками, 
я  дійшла  висновку:  можна.  Але 
відсоток таких щасливців надзви-
чайно малий. Тож не раджу аж так 
ризикувати.
Я  спілкувалася  зі  своїми ро-

весниками та друзями, які всту-
пали до вишу того ж року, що й я, 
і з’ясувала цікаву річ: багато з них 
переймаються своїми результата-
ми, проте чомусь, коли мова захо-
дить про їхні зусилля, дуже часто 
можна почути „Ну… я ходжу до 
репетитора“. Але чи завжди за-
няття з репетитором — запорука 
доброго результату тестування? 
Для  багатьох  самопідготовка 
вдома  може  виявитися  значно 
ефективнішою,  ніж  стандартні 

півторидві  години,  проведені  за 
розв’язуванням тестів із вчителем. 
Інші, навпаки, мають потребу, щоб 
їх контролювали.
Найкраще — поєднати всі мож-

ливі способи підготовки.
Я,  до  прикладу,  готуючись  до 

ЗНО,  брала  чимало  корисної  ін-
формації  з  інтернету.  Можна 
просто  вийти  на  годину  раніше 
зі  соціальних  мереж  і  присвяти-
ти зекономлений час тестуванню. 
Помітила,  що  інформація  краще 
запам’ятовується  саме  тоді,  коли 
знайдена  самостійно,  а  не  мето-
дично законспектована. Тож тро-
хи зусиль та самоконтролю над со-
бою — і ви отримаєте неочікувано 
хороший результат.
Тепер  про  найулюбленішу  річ 

чи не кожного абітурієнта — шпар-
галки. Хоч і контроль над різними 

допоміжними  засобами  у  ході на-
писання ЗНО традиційно суворий, 
але  щороку  трапляються  хоробрі 
абітурієнти, які попри загрозу ану-
лювання своєї роботи, все ж ризи-
кують.
Що ж, сміливий крок. Але перед 

подібними діями треба себе запи-
тати: а чи варте воно того? Часу на 
тестування небагато,  а якщо від-
мінусувати ті хвилини, доки смі-
ливець нервово метушиться, нама-
гаючись непомітно списати, його 
залишається катастрофічно мало. 
Ймовірність вдало списати на ЗНО 
надто низька,  роботу можуть  за-
брати  та  анулювати  без  права на 
переписування.
З власного досвіду можу сказати: 

наш мозок, коли знає, що під рукою 
немає жодних шпаргалок, працює 
вдвічі продуктивніше. Він починає 
мислити  самостійно —  мимоволі 
пригадуються  події,  дати,  значно 
підвищується ймовірність добре на-
писати твір.
І тут головне — не розгубитися 

та бути уважним. Часто буває, що 
сумлінний абітурієнт отримує по-
ганий результат не через незнання, 
а саме через неуважність чи надмір-
не хвилювання.

Усе, що потрібно у такі момен-
ти, — максимальна концентрація 
на завданні. Хай вас не цікавить, 
чи  хтось  списує,  перешіптуєть-
ся — у вас є завдання, не відво-
лікайтесь  і  досягнете  бажаного 
результату.
У мене було кілька моментів 

під час  ЗНО,  коли виникло від-
чуття, що зникло все, і в голові — 
абсолютна порожнеча. У такому 
разі раджу відкласти завдання на 
хвилинудві, трохи розслабитись, 
а потім повернутись до своєї ро-
боти — це допомагає.
Ну, а після всіх порад мені за-

лишається лише побажати абіту-
рієнтам хороших результатів та 
вступу до омріяного вишу!

Марія КІНДРАТОВИЧ, 
студентка 1 курсу  

факультету журналістики  
ЛНУ ім. І. Франка
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у фокусі

Студентська сім’я:  
за і проти
Хоч студентські роки — це час для здобуття 

вищої освіти, та це ще й сприятливий період 
для створення сім’ї і народження дитини. Пере-
буваючи в колективі однолітків, юнки й дівчата 
мають широкий вибір майбутніх партнерів (зараз 
у нас співвідношення студентів і студенток при-
близно однакове); у студентському товаристві 
спільні життєві інтереси. Здавалося б, ці та інші 
чинники сприяють створенню дуже великої кіль-
кості стійких і досить перспективних студент-
ських сімей. Але…

Одна з головних проблем 
студентської сім’ї — жит-
лова. Добре, якщо є мож-
ливість мешкати спільно 
з батьками одного з по-
дружжя або навіть в окре-
мій квартирі, але ж таке 
буває нечасто. Частково 
житлову проблему сімей-
них студентів дозволяють 
вирішувати  студентські 
гуртожитки. Однак біль-
шість їх мало пристосо-
вані для життя сімейних 
людей.
Ще одна проблема — 

брак фінансів. Правда, і це 
питання дехто посвоєму 
вирішує. Наприклад, чи-
мало студенток поспіша-
ють  скоріше  „вдало“  ви-
йти заміж (студентською 
мовою  —  „знайти  бага-
того  спонсора“).  Вони 
намагаються  вибирати 
собі  в  супутники  життя 

забезпечених, впевнених 
у собі, активних молодих 
людей — таких, про яких 
кажуть:  „Я  за  ним,  як  за 
кам’яною стіною“. Серед 
студентів  такі  трапля-
ються переважно на 4–5х 
курсах.
Часто студентська пара 

користується  допомогою 
батьків. Взагалі, ця допо-
мога буває різна: не лише 
матеріальна, а й господар-
ськопобутова,  допомога 
з виховання дитини. Зде-
більшого батьки фінансу-
ють і організовують весіл-
ля,  допомагають дітям  із 
першими великими покуп-
ками. На початку подруж-
нього життя така допомога 
виправдана і закономірна. 
Підтримка  батьків  плюс 
власні  заробітки  студен-
тів  і  дозволяють  вижити 
студентським сім’ям.

Однак  це  ще  далеко 
не всі проблеми, які під-
стерігають  молоду  сім’ю 
на шляху її становлення. 
У сімейних студентів, які 
мають дітей, найболючі-
ше питання — де  і з ким 
залишити дитину під час 
занять,  іспитів?  Однак 
і  тут  є  вихід. Поперше, 
студенткамати  може 
тимчасово перервати на-
вчання, взявши академіч-
ну  відпустку.  Подруге, 
можна влаштувати дитину 
в дошкільний заклад (дит-
садок), але зараз це справа 
проблематична, та й діти 
в  таких  установах  почи-
нають часто хворіти. По
третє,  можна  залишити 
дитину  у  бабусі  і  дідуся, 
але й це не найкращий ви-
хід. Так що часто студент-
ціматері доводиться вза-
галі  залишати  навчання 
і  ставати  домогосподи-
нею…
Типова  студентська 

сім’я — Оксана і Тарас. По-
знайомилися у Львівській 
політехніці на кафед рі за-
хисту інформації. Мешка-
ли в гуртожитку № 10, ра-
зом вчилися і проводили 
вільний час. Коли були на 
другому  курсі,  вирішили 
створити сім’ю.
Бюджет у сім’ї незнач

ний,  вистачає  тільки  на 
харчування — стипендія 
обох  +  заробітки Тараса. 
Зараз живуть в орендова-
ній квартирі, яку допома-
гають оплачувати батьки. 
Вони ж купують одяг, до-
помагають грошима. Коли 
народиться дитина, мати 
Тараса  її  доглядатиме. 
Матеріально  подружжю, 
звичайно,  важко,  дово-
диться економити на всьо-
му, але Оксана вважає, що 

ці  труднощі  тимчасові. 
Скоро вони закінчать уні-
верситет, почнуть працю-
вати. І Оксана, і Тарас вва-
жають, що сімейне життя 
не заважає навчанню.
Мені ця проблема теж 

близька. Я вийшла заміж 
ще на першому курсі. На 
другому курсі в нас наро-
дилася  донечка,  яка  по-
требувала 98 � мого часу, 
і залишати на когось ди-
тину можливості не було. 
Поряд не було бабусь та 
дідусів, які допомагали б 
фінансово, чи посиділи б 
з  дитиною.  Тому  часто 
пропускала  пари.  А  під 
час сесії бувало й таке, що 
я приходила до універси-
тету з дитиною.
І  зараз  пишу  диплом 

тільки вночі, коли донеч
ка спить. Але я зовсім не 
шкодую, що всетаки зва-
жилася народити дитину 
на  другому  курсі.  Зараз 
я  на  четвертому  курсі, 
а  мій  чоловік  уже  закін-
чив  університет,  і  в  нас 
чудова донечка, якій уже 
2,5 роки. Бюджету нашої 
сім’ї вистачає і на дитину, 
і на харчування. Живемо 
у батьків, тому на орендо-
вану квартиру не витрача-
ємось. Ми з чоловіком вва-
жаємо, що сімейне життя 
не заважає навчанню, але 
це дуже важко як мораль-
но, так і матеріально.
Приблизно  так  само 

живуть  і  багато  інших 
студентських  сімей.  Не-
зважаючи на всі труднощі, 
студенти  продовжують 
одружуватись.

Яна ПУТЬКО,  
студентка  

четвертого курсу ІНПП  
Львівської політехніки
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Побороти хвилювання — і влучити в „яблучко“

Саме на це націлена Ірина 
Дубас, студентка четверто-

го курсу ІАРХ, коли замість олів-
ця чи комп’ютерної мишки бере 
в руки лук і стріли. І хоч стрільба 
апріорі здавалася їй нудним 
заняттям — на цей вид спорту 
потрапила наприкінці навчання 
у школі завдяки тітці-тренеру — 
згодом вона стала приносити 
задоволення та ще й медалі: Іри-
на є майстром спорту міжнарод-
ного класу, чемпіонкою України 
і Європи серед юніорів.

— Коли вперше взяли до рук лук, які 
були відчуття?
— Важко. І суть не у його вазі, а те, 
що у повсякденному житті ми звикли 
користуватися певною групою м’язів, 
а тут довелося контролювати м’язи 
і рук, і пальців, і голови — це співвід-
ношення і розумової діяльності (за 
2–3 секунди у голові йде обробка ви-
стрілу), і правої й лівої руки. Важли-
ві як технічна, фізична (біг, качання 
в спортзалі, плавання), так і психоло-
гічна підготовка, остання особливо 
важлива на вищих рівнях змагань.

— То з Вами працює психолог?
— Було б добре, щоб працював, але 
у нашій збірній, на відміну від за-
кордонних, його нема. Була лише 
одноразова консультація, де психо-
лог розказував про автогенне тре-
нування, дихальні вправи, як пра-
вильно засинати… Зазвичай функції 
психолога у нас виконує тренер.

— Які  ж  тоді  психологічні  бар’єри 
спортсмену-лучнику доводиться до-
лати самому?
— Велике хвилювання перед змаган-
нями. Стрільба — статична робота, 
бо переважно стріляємо на 70 м, але 
мішень маленька, треба врегулювати 
дихання, коли у спортсмена надто збу-
джений стан, вистріл може зірватись. 
Якщо я готова до змагань, то я спо-
кійна, якщо ж знаю, що в мене якісь 
помилки, проблеми — впродовж року 
є ж, як і піки, так і спади, то тоді нала-
штувати себе на перемогу дуже важко.

— На іспитах Ви, напевно, спокійні як 
ніхто інший…
— Ну… Знаю, що мушу здати, то 
й здаю. Звичайно, важко поєднати 

і архітектуру, і стрільбу, бо коли збо-
ри, змагання, то в університеті можу 
не бути і місяць. Планую йти навча-
тись у магістратуру заочно, а потім 
займатись дизайном інтер’єрів.

— Відчуваєте  романтично-пригод-
ницький дух стрільби?
— Романтики нема в тренуваннях, 
нема у змаганнях, бо це важка праця. 
Найбільше емоцій тільки тоді, коли 
ти  виграєш,  сходиш на п’єдестал 
і звучить Державний гімн України. 
Власне заради того, аби отримати 
це задоволення на двітри хвилини, 
й варто працювати.

— Швидкість руху стріли залежить 
від тятиви. Хто забезпечує підтрим-
ку Вашої „зброї“ у належному стані?
— Луки видає збірна України, вони 
американські,  відповідають між-
народним стандартам. Тятиву ви-
бирає тренер, дивиться, щоб стріла 
припасовувалась до неї. Лук важить 
3–5 кг, а коли натягуєш, то натяж-
ка збільшує вагу до 16–20 кг. Є пев-
на точка, після якої більше бути не 
може. Тятива змінна, у мене є чоти-

ри основних і запасні. Інколи про-
буємо міняти кількість ниток у ній.

— Чого Ви навчились у суперників?
— Закордонні лучники хвилюються 
так, як і наші, але дехто з них цього 
не показує. Я зрозуміла, що на су-
перника дуже негативно впливає 
твій спокій. Навіть якщо не все вда-
ється, але ти не кидаєш лук, не кри-
чиш, спокійно робиш те, що необ-
хідно, то хвилюватись починає су-
перник. А, взагалі, треба здобувати 
досвід, хай і негативний, осмислю-
вати його — і брати участь у змаган-
нях далі. Адже стрільба — це такий 
вид спорту, де ще багато залежить 
від випадку й талану.

— Яка перемога найбільш пам’ятна, 
що залежала не від випадку, а від Вас?
— Запам’ятовуються ті змагання, ре-
зультат яких дається нелегко. Це був 
перший зимовий чемпіонат Європи 
2008 року. Складна підготовка, ба-
гато відборів, але наша команда по-
сіла перше місце і встановила рекорд 
Європи — ми з 240 пострілів на ко-
манду мали максимально успішний 
231. Проте цей рекорд встановила 
і збірна Італії. Довелося визначати 
переможця за допомогою перестріл-
ки — кожен зі спортсменів команди 
мав по одному пострілу, аж до ви-
грашу. Ми виявилися сильнішими.

— Стрільба з лука впливає на осанку. 
Ви це помітили?
— Впливає, але, на мій погляд, не 
позитивно, бо може бути викрив-
лення спини в один бік. Але якщо 
робити додаткові вправи на одну 
й  другу  руку,  то  таких  проблем 
вдасться уникнути.

— Ви пробували інші види стрільби — 
3D по макетах, що нагадує полювання, 
або, наприклад, у човні, на воді?
— Полювання — це дороге задово-
лення, не знаю, чи є у Львові, крім 
того, це не олімпійський вид спор-
ту. Я пробувала лише блочний лук, 
але вибрала класичний. Хочу потра-
пити на Олімпіаду, яка відбудеться 
2016 року в РіодеЖанейро. Все за-
лежить від того, як зумію показати 
себе на відбіркових змаганнях.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
6. Бамбуковий ведмідь. 7. У давньогрецькій міфології 
бог, уособлення смерті, братблизнюк бога сну Гіпноса. 
9. Сильне враження, викликане чимнебудь. 10. Вели-
ка ріка в Західній Європі, що впадає у Північне море. 
11. Одна з найрозповсюдженіших гербових фігур, яку 
інколи зображали з двома головами. 12. Принц з бале-
ту „Лебедине озеро“. 15. Найяскравіша зірка в сузір’ї 
Діви. 17. Частина бухгалтерського балансу. 19. Канад-
ська письменниця ХХ ст., авторка роману „Випадкове 
щастя“. 20. Різновид більярда. 21. У давньогрецькій мі-
фології богиня Місяця, сестра Геліоса та Еос. 22. Пере-
носне житло народів ПівнічноСхідного Сибіру. 23. Мі-
фічна багатоголова потвора, що жила в болоті Лерне і 
яку вбив Геракл. 24. Початок партії в шахах, де гравець 
жертвує фігуру, для отримання позиційної переваги. 
26. Додатковий вантаж на аеростаті для регулювання 
висоти польоту. 28. Одиничний вектор. 29. Українська 
Повстанська Армія. 30. Фортеця феодала. 32. Внутріш-
ній стан людини, обумовлений загрозою реальної або 
передбачуваної небезпеки. 33. Проміжок часу для відпо-
чинку, на який припиняється засідання, робота. 35. На-
родне зібрання у Київській державі. 36. Розділовий знак. 
37. Опера Дж. Пуччіні. 38. Ім’я пуделя, друга Мальвіни. 
39. Екватор тіла людини. 

Вертикально: 
1. Простий прилад для перевірки горизонтального 
положення площини, для вирівнювання будівельних 
конструкцій. 2. Періодичне, переважно щоденне, дру-
коване видання. 3. Розчерк у підпису чи підпис лише 
ініціалами. 4. Освічена незаміжня жінка у Стародав-
ній Греції, яка вела вільний незалежний спосіб життя. 
5. Наука про звук. 7. Виголене місце на маківці голови у 
католицьких духовних осіб. 8. Прізвище Назара у дра-

матичному творі Т. Шевченка. 13. Рабборець на арені 
Колізею. 14. Сукупність творів, які виконують у театрі, 
концертній залі впродовж певного часу. 16. Найбільше 
місто ШріЛанки. 18. Місце з’єднання двох електричних 
провідників. 24. Фахівець, що вивчає почерки людей. 25. 
Самохідна підводна вибухова зброя. 26. Озеро в Угор-
щині. 27. Драматичний твір, у якому герой найчастіше 
гине. 31. Багаторічний режим погоди, характерний для 
певної місцевості. 32. Дитина без батьків. 34. Заварне 
тістечко з кремом усередині.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
20 червня — Всесвітній день біженців.

Пам’ятні дати
19.06.1862 — у США скасували рабство.
19.06.1885 — із Франції до Нью-Йорка до-
ставили подарунок — статую Свободи.
20.06.1895 — помер Михайло Драгома-
нов, український історик, етнограф i пу-
бліцист.
20.06.1988 — у Львові відбулася установ-
ча конференція Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1781 — народився Сімеон Дені Пуас-
сон, французький математик і механік, 
автор праць з теоретичної механіки, мате-
матичного аналізу, математичної фізики .
21.06.1897 — народився Юрій Кондра-
тюк, український піонер космонавтики. 
Загинув як ополченець під Москвою 
у 1941 році.
22.06.1941 — початок війни Німеччини 
проти СРСР.

23.06.1852 — помер Карл Брюллов, ро-
сійський живописець, автор картини 
„Останній день Помпей“; брав участь 
у звільненні Т. Шевченка з кріпацтва.
23.06.1870 — помер український письмен-
ник i етнограф Амвросiй Метлинський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард Ве-
бер, німецький фізик, який розробив сис-
тему електричних і магнітних одиниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада 
видала I Універсал, який проголошував 
автономію України.
24.06.1894 — ухвалили рішення про від-
новлення Олiмпiйських ігор.
24.06.1914 — народився Мирослав-Іван 
Любачівський, Патріарх Української Гре-
ко-Католицької Церкви.
25.06.1886 — народився iсторик, академiк 
Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український худож-
ник Осип Курилас.
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Львівська політехніка запрошує провести  
свій літній відпочинок 2014 року

На березі Чорного моря

Навчально-оздоровчий табір  
„Політехнік-3“
(50 км від м. Одеси)

Стаціонарні спальні корпуси розміщені на озелененому, 
затишному березі моря. Кімнати на 2 — 3 особи обладна-
ні лоджіями з виглядом на море.

Графік відпочинкових змін
Для дітей (21 день):
ІІ зміна: від 23.06. до 13.07.

Для дітей шкільного віку вартість однієї доби — 125 грн.,  
повна вартість — 2625 грн.

Для дорослих (12 днів):
від 15.07. до 26.07.
від 28.07. до 05.08. 
від 10.08. до 21.08. 
від 23.08. до 03.09.

Вартість відпочинку для дорослих:
•  3-місні кімнати з триразовим харчуванням за добу — 

198 грн., повна вартість — 2376 грн.;
•  з покращеними умовами проживання 1 доба — 230 грн., 

повна вартість — 2760 грн.;
•  котедж — 283 грн. за добу, повна вартість — 3396 грн.
В. о. директора табору — Марія Володимирівна Костюк.  

Тел. (8-051-53) 9-61-39.

У мальовничих горах Карпатах 

Навчально-оздоровчий табір  
„Політехнік-2“, 

(селище Славське)

Зміни для дітей (21 день):
II зміна: від 23.06. до 13.07.
ІІІ зміна: від 15.07. до 04.08.
Для дітей шкільного віку вартість однієї доби — 135 грн.,  
повна вартість — 2835 грн.;

Для дорослих та сімейного відпочинку  
(по 6 днів):
від 06.08. до 11.08.  від 24.08. до 29.08.
від 12.08. до 17.08.   від 30.08. до 04.09.
від 18.08. до 23.08.   від 05.09. до 10.09.

Вартість однієї доби відпочинку для дорослих — 165 грн., 
повна вартість — 990 грн.

Директор табору — Володимир Петрович Білодід.  
Телефон: (0-251) 4-23-36.

Для дітей до 16 років знижка 20% від повної вартості 
путівок для дорослих.

За довідками щодо організації та проведення відпочинку 
можна звертатися за телефонами:  

258-21-94; 258-24-54; 258-24-15; 258-21-20.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені доку-
менти:
диплом ВЕ № 007200, виданий Державним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Костецького Андрія Михайловича;
залікову книжку ХТС № 12181, видану Наці-
ональним лісотехнічним університетом 
України на ім’я Ляшука Ігоря Валерійовича;
диплом бакалавра ДВ № 139379, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Синюти Назара Сте-
пановича;
диплом МВ № 896432, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Зобківа 
Ігоря Олександровича;
студентський квиток ВК № 09665871, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Куцан Діани Бог-
данівни;
залікову книжку № 175, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кіструги Ірини Дмитрівни;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Рудька Любомира Васильовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Щеголева Ігоря Валерійовича;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кудряшова Назарія Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Антоника Юрія Васильовича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Плитуса Віктора Михайловича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Михайленка Василя Петровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Скібчика Олександра Володимировича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Більця Віктора Володимировича;
студентський квиток № 08927219, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Курбатової Тетяни 
Володимирівни;
залікову книжку № 10100379, видану Наці-
ональним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пограничного Андрія 
Володимировича;
залікову книжку та студентський кви-
ток, видані Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Букетової 
Катерини Андріївни.

ТИЖДЕНЬ  
ІТАЛІЙСЬКОГО КІНО

20–23 червня у Палаці мистецтв можна 
побачити дві стрічки, відзначені наго-
родами міжнародних кінофестивалів — 
психологічний трилер „Прийдешнє“ і до-
кументальну стрічку „Римська кільцева 
дорога“. Гарний настрій гарантує коме-
дія „Я повернусь“, а спонукає задуматись 
психологічна драма „Конформіст“.

Ціна квитків — 15 грн.
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„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,30 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140471.
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Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Тетяни ПАСОВИЧ. 

До уваги абітурієнтів!
Вийшов спеціальний випуск тижневика „Аудиторія“ з Правилами 
прийому на навчання до Національного університету „Львівська 
політехніка“ у 2014 році, інформацією про інститути, напрями 
підготовки та спеціальності.

За довідками просимо звертатися в редакцію тижневика „Аудито-
рія“: Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103, 229 головного корпусу Львівської 
політехніки. Тел. 258-21-33, 258-26-08.

Редакція

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
20 червня — „Травіата“ (опера). 18.00.
21 червня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
22 червня — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
25 червня — „Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
20 червня — „Ханума“. 18.00.
21 червня — „Назар Стодоля“. 15.00.
22 червня — „Назар Стодоля“. 18.00.
24 червня — „Ярославна — королева Франції“  

(прем’єра). 18.00.
25 червня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Камерна сцена
22 червня — „Спогад про Саломею“. 18.00.

Львівський академічний театр  
ім. Л. Курбаса
20 червня — „Театр злочину“. 19.00.
21 червня — „Наркіс“. 19.00.
22 червня — „Амнезія, або Маленькі подружні  

злочини“. 19.00.

Львівський духовний театр  
„Воскресіння“ 
21, 22 червня — „Він, вона, вікно, покійник“. 18.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
22 червня — „Чарівник Смарагдового міста“. 15.00.
24 червня — „Вільні метелики“. 19.00.

Запрошуємо  
у світ творчості 

Рабіндраната Тагора
Запрошуємо оглянути виставку кар-
тин, малюнків та фото Рабіндраната 
Тагора „Де душа живе без страху…“. 
Виставка  працює  до  30  червня  у 
226 кімн. головного корпусу Львів-
ської політехніки. 
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