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Як у нас навчають 
української мови 
іноземців 

У Львові з’являються 
„розсадники“ 
натхнення

З кожним роком  
все більше перемог   с. 7

Політехніки 
найкращі в промоції 
проекту „Темпус“
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Чи змінилася молодь останнім часом? 
Останньої неділі червня 

українська молодь відзна
чає свій день. Молодість за
звичай асоціюється з жит
тєвою активністю, небай
дужістю, максималізмом. 
Це час пошуків, відкриттів 
і реалізації найсміливіших 
ідей. І великої відповідаль
ності за те, що робимо.

Саме з тих міркувань молодь 
в усі часи була і залиша
ється ініціатором різних 
змін — суспільних, політич
них, соціальних, на рівні 
вишу чи громадського руху. 
Події, що відбулися в нашій 
державі за останніх півроку 
(і навіть раніше!), свідчать, 
що українська молодь 
здатна змінювати і змінюва
тися. В усі часи саме молодь 
пробуджувала приспане 
суспільство, спонукала 
його до змін. І тепер молодь 
довела, що здатна йти на 
барикади, відстоювати свої 
ідеї та цінності і платити за 
них життям. Як це не боля
че, але більшість загиблих 
на Майдані — люди молодо
го віку, часто ще студенти, 
які за своє коротке життя 
дуже багато встигли і ще 
більше не встигли... Цього 
року День молоді різниться 
від попередніх насамперед 
тим, що триває війна, на 
якій гинуть молоді люди.

Більшість респондентів, 
з якими довелося говорити 
про те, чи змінилася остан
нім часом молодь, ствердно 
відповідає на це запитання. 
Однак є й ті, які не бачать 
змін або вважають, що вони 
лише тимчасові й ситуацій
ні. Так само завжди була, 
є і, очевидно, буде різна 
молодь — та, яка вчиться 
і домагається свого, і та, яка 
намагається купити іспит; 
та, яка за здоровий спосіб 
життя, і та, яка відривається 
на повну; та, яка йде на ба
рикади, і та, яка каже: а що 
мені з того? Однак у часи 
найбільших поривань і змін 
навіть найбільш пасивні 
здатні змінюватися.

Дмитро Григорчак, студент четвертого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Молодь не змінилася“
Як було все рік тому, так і залишилося. Менталітет той 
самий. Звісно, під час революції було певне піднесення, 
всі чогось прагнули, домагалися. Тепер усе повернулося 
на круги своя. Загалом молодь повинна поводитися по-
іншому. По-перше, бути культурнішою, не „бухати“, як 
то кажуть. По-друге, визначитися зі своїм ставленням 

до навчання, вирішити, чого хоче, не ходити на пари лише для галочки, 
щоб абияк закінчити. Скажімо, в Європі студенти бігають за викладачами, 
прагнучи знань, а в нас зазвичай навпаки — викладачі за студентами. Чи 
змінився я особисто? Частково так. Зробив для себе певні висновки. На-
приклад, що треба вчитися. Ми повинні пам’ятати, що будь-які зміни треба 
починати найперше зі себе, запитувати себе: „Що я зробив для країни, 
щоб вимагати щось від неї?“, активно діяти і домагатися від влади того, 
що вона повинна робити.

Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН

Наталя Цигилик, асистент кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки матеріалів Інституту 
інженерної механіки та транспорту:

„Знає, чого хоче“
Останнім часом молодь дуже змінилася. Вона стала по-
літично зріла. І до навчання ставиться серйозніше, ніж 
кілька років тому. Якщо колись вчорашні школярі ще не 
знали, чого хочуть, то нині більшість вибирає майбутній 

фах усвідомлено і цілеспрямовано, прагне здобути бажане. Завдяки новіт-
нім інформаційним технологіям молодь почуває себе значно впевненіше.

Роман Винницький, студент четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Стала свідоміша“
Молодь стала активніша і значно свідоміша політично. 
Знаю людей, які колись взагалі не цікавилися політи-
кою, а тепер стежать за усіма подіями, які відбуваються 
в Україні. Мене політика завжди цікавила, але останніх 
півроку я став активніший, діяльніший. Із друзями їздив 
на Майдан. Стараюся не пропускати жодних мітингів чи акцій. На все 
маю власну позицію.

Ольга Полтавська, магістрантка першого курсу Інституту 
економіки і менеджменту:

„Піднявся патріотичний дух“
Внаслідок подій цієї зими молодь стала патріотичніша. 
Вона частіше одягає національне вбрання. Ось сьогодні 
у нас захист дипломних, то більшість моїх одногрупників 
віддали перевагу вишиванці над класичним одягом. Осо-
бисто я змінилася також. Стала більше уваги приділяти 
тому, що відбувається в моїй країні. У мені піднявся патріотичний дух.
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NOTA BENE!

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 13 с. m

наукові зустрічі

Домовилися про співпрацю 
В рамках проекту Twinning 

„Посилення інституційної 
спроможності Державного 
космічного агентства Украї-
ни в реалізації європейських 
космічних програм у сфері 
супутникової навігації та дис-
танційного зондування Землі“ 
17 червня відбувся візит євро-
пейських експертів до науков-
ців Львівської політехніки.

Як відзначила помічник-перекла-
дач Постійного радника проек-
ту Twinning Наталія Новиченко, 
мета візиту — аналіз діяльності 
Державного космічного агентства 
(ДКА) та космічної галузі України 
у GMES. Оскільки Європейське кос-
мічне агентство доручило фахівцям 
Іспанії вивчити можливості ДКА 
у проведенні космічних досліджень 
Землі, зокрема на базі наукових 
і навчальних закладів України, то 
й вирішили зустрітися з науковцями 
саме Львівської політехніки, яка має    

вагомий науковий багаж з космічної 
тематики.

У зустрічі взяли участь: дирек-
тор департаменту радіочастотних 
та електронних технологій Іспан-
ського національного інституту 
аерокосмічних технологій (INTA), 
керівник програми Galileo і проек-
ту Twinning Мануель Альфонсо Му-

леро Валенсуела; керівник проекту 
Хосе Мануель Горостьяга Угальде; 
постійний радник проекту Хосе 
Ортуньо Фернандес; директор де-
партаменту спостереження за по-
верхнею Землі, дистанційного зон-
дування та атмосферних досліджень 

високі ноти

„Орфей“ зворушив болгар
Народний чоловічий хор „Орфей“ вперше взяв участь 

в ХІ Міжнародному фестивалі православної музики 
„Св. Богородица — Достойно єсть“, який з 11 до 15 черв-
ня відбувався в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в бол-
гарському містечку Поморіє. До Львова хористи повер-
нулися з відзнаками й багажем емоційних вражень.

На фестиваль приїхали 22 хори з різ-
них країн східної Європи. З України 
прибули три: чоловічий хор Львів-
ської політехніки „Орфей“, хор 
Львівського державного музичного 
училища ім. С. Людкевича та цер-
ковний хор при храмі св. Миколая 
з міста Алчевська. Представлення 
усіх учасників фестивалю відбулося 
першого ж дня у вигляді процесії, 
яка з іконами, іншими церковними 
атрибутами й державними прапора-
ми пройшла через місто. Потім біля 
храму Різдва Пресвятої Богородиці 
відбувся молебень, і хори привітав 
митрополит Іонікій.

Основний фестивальний виступ 
розпочався наступного дня. Кожен 

хор мав довільну про-
граму, що не повинна 
була тривати більше 
20 хвилин і муси-
ла містити духовні 
твори болгарського 
й вітчизняного ком-
позиторів, твір ХХ 
століття, а також 
величальну Богоро-
диці „Достойно є“. Зважаючи на ці 
фестивальні вимоги, наш „Орфей“ 
виконав твори різних епох і різних 
композиторів — звучав і Дмитро 
Бортнянський, і Олександр Архан-
гельський, Добрі Христов і Артем 
Ведель, Андрій Гнатишин. Серед 
восьми виконаних пісень були дві, 

які до репертуару хору раніше не 
входили.

Довільна програма складалася 
з духовних і світських творів. У ній 
наші хористи представили оброб-
ки українських пісень для хору. 
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проект

Важливі кроки — вже за півроку
У Києві 13 червня під час пів-

річного звіту учасників 
„Темпус“-проекту, що стосується 
розробки і запровадження модер-
нізованих навчальних планів 
з інженерного матеріалознав-
ства, який спільно з іншими уні-
верситетами України та Європи 
реалізовує кафедра прикладного 
матеріалознавства та обробки 
матеріалів ІІМТ, політехніків 
похвалили за найкращий сайт, 
створений для промоції проекту.

Докладніше про програму „Аудито-
рія“ писала у числі 16 від 22–28 трав-
ня 2014 р. Завкафедри ПМОМ профе-
сор Зоя Дурягіна розповіла нам про 
результати зустрічі в столиці, на яку 
вона їздила разом із керівником про-
екту в межах Львівської політехніки, 
першим проректором професором 
Володимиром Павлишем.

— У формі презентації свої звіти 
перед європейськими партнерами 
представили всі українські учасни-
ки. А це, крім нашого університету, 
НТУУ „КПІ“, Луцький національний 

технічний університет та Приазов-
ський державний технічний універ-
ситет (Маріуполь). Результати робо-
ти нашої кафедри за півроку точно 
збіглися з планами: ми забезпечили 
проекту широку промо-кампанію, 
але найголовніше — здійснили гли-
бокий аналіз навчальних робочих 
програм підготовки бакалаврів з ін-
женерного матеріалознавства та спе-
ціалістів і магістрів з прикладного 
матеріалознавства, щоб визначити, 
які з нинішніх дисциплін можна за-
мінити на ті, які за умовами проекту 

нам пропонують європейські виші. 
Цей аналіз ще не завершений, бо ви-
магає узгодження багатьох моментів, 
що стосуються навчального проце-
су. Також у Києві представники всіх 
чотирьох українських університетів 
зійшлися на тому, що маємо спільно 
розробити перелік компетенцій для 
кожної дисципліни, чітко визначи-
ти, що саме повинен знати й уміти 
студент, прослухавши той чи інший 
навчальний курс. Тільки такі підходи 
до оцінювання знань бакалаврів та 
магістрів практикують в державах 
ЄС, — розповіла науковець.

З представником грант-холдингу 
науковцем бельгійського Католиць-
кого технічного університету Пете-
ром Арасом політехніки обговорили 
перелік лабораторного обладнан-
ня, яке мають надати нам європейці 
в межах цього проекту. Докладне об-
ґрунтування того, чому необхідно за-
купити саме ці прилади, кафедра має 
надіслати до Берлінського технічно-
го університету найближчим часом.

Анна ГЕРИЧ

зустріч

У гості до альма-матер через 45 літ
Чотирнадцятого червня до Львівської полі-

техніки на кафедру прикладного матеріа-
лознавства та обробки матеріалів Інституту 
інженерної механіки та транспорту завітали 
18 випускників 1969 року, які навчалися на 
спеціальності „Фізика металів“.

Зібравшись разом у рід-
ній 29 лекційній аудито-
рії навчального корпу-
су № 10, одногрупники 
розповіли один одному 
про власні кар’єрні до-
сягнення, соціальну ак-
тивність та родину. Про 
життя кафедри сьогодні 
розповіла її завідувачка 
професор Зоя Дурягіна. 
Приємно здивувало ви-
пускників те, що аудито-
рії № 29 присвоїли ім’я 
професора Миколи Шуль-
ги, який був завідувачем 
кафедри, коли вони всту-

пали до Політехніч-
ного інституту.

Не кожна група 
може похвалитися, 
що має у своїх лавах 
успішних представ-
ників промислового 
сектора та науковців 
найвищого рангу. Се-
ред тих, котрі прибули на 
зустріч до альма-матер, — 
директор київського Ін-
ституту металофізики іме-
ні Г. Курдюмова, академік 
НАН України професор 
Орест Івасишин, заступ-
ник директора Фізико-ме-

ханічного інституту імені 
Г. Карпенка (Львів), член-
кореспондент НАН Укра-
їни, професор Віктор Фе-
дірко, президент корпора-
ції „Енергоресурс-інвест“ 
Іван Ніронович та його 
заступник Іван Третяк.

Свої зустрічі випускни-
ки 1969 року спеціальності 
„Фізика металів“ прово-
дять що п’ять років. Цьо-
го разу вони святкували 
45-річчя закінчення вишу.

Анна ГЕРИЧ
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Марія Хесус Гутьєррес 
Де Камара Ара; керівник 
підрозділу з питань дис-
танційного зондування 
Землі Алісія Фернандес-
Ренау Гонсалес-Анлео; 
представники ДКА, НДКІ 
ЕЛВІТ та Інституту геоде-
зії Львівської політехніки.

Проректор із науко-
вої роботи Зорян Піх ко-
ротко ознайомив гостей 
з університетом, основними науко-
вими напрямами, міжнародною на-
уково-технічною співпрацею, осві-
тянськими проектами, розповів про 
науково-дослідні роботи та розроб-
ки університету для різних підпри-
ємств та компаній. Зорян Григоро-
вич зокрема відзначив, що Львівська 
політехніка працює над створенням 
Національного контакт ного пунк-
ту „Лідерство у високоефективних 
і промислових технологіях“ за на-
прямами: нанотехнології, нові ма-
теріали, перспективні технології 
і процеси та біотехнології; інфор-
маційно-комунікаційні технології 
та космічний простір.

Директор НДКІ ЕЛВІТ Віктор 
Ткаченко розповів гостям про нау-
кові розробки інституту, випробу-
вання й передачу апаратури замов-
никам, участь у космічних програ-
мах України і за кордоном. Доцент 

кафедри інженерної геодезії ІГДГ 
Юрій Голубінка ознайомив гостей 
із досягненнями науково-навчаль-
ної лабораторії „Опрацювання су-
путникових вимірів“, а професор 
кафедри вищої геодезії та астроно-
мії Олександр Марченко поділився 
досвідом використання космічних 
технологій для вивчення гравіта-
ційного поля Землі. Гості ознайо-
милися з апаратурою дистанційно-
го зондування та космічної навігації 
(за інтересами).

Сторони домовилися про спів-
працю: в липні Державна косміч-
на агенція надішле Львівській по-
літехніці конкретну пропозицію 
щодо участі науковців університету 
у практичній реалізації однієї з най-
важливіших європейських косміч-
них програм „Horizon-2020“.

Катерина ГРЕЧИН

наукові зустрічі

Домовилися про співпрацю
m Закінчення. Початок на 3 с.

бібліотека інформує

Доступ до електронних ресурсів
До 14 травня 2015 року читачам 
бібліотеки продовжено безкош-
товний доступ до колекцій 
електронних книг і журналів 
російської електронно-біблі-
отечної системи „Лань“, яка 
містить електронні версії книг 
та періодичні видання з при-
родничих, технічних, гумані-
тарних наук, а також художньої 
літератури.

Доступ до ресурсів ЕБС „Лань“ 
www.e.lanbook.com можливий з 
будь-якого комп’ютера, що має 

вихід в інтернет з мережі уні-
верситету. 

З питаннями та пропозиці-
ями щодо діючих та організації 
майбутніх тестових доступів до 
електронних наукових ресурсів 
просимо звертатися:

elresntb@lp.edu.ua;
тел.: (032) 258-24-55.

Оксана ЧЕРКЕС,  
завідувач сектора  

електронних ресурсів  
НТБ Львівської політехніки

коротко
Студентам призначено академічні 

стипендії Уряду на І та II семестр 
2013/2014 навчального року та 
аспірантам на 2014/2015 навчаль
ний рік. Відповідно до розпоря
джень Кабінету Міністрів України 
від 11 червня, серед стипендіатів 
є й політехніки. Зокрема, на ІІ 
семестр стипендію призначено 
студентам Львівської політехніки 
Дзвениславі Коваль та Русланові 
Козловському. Наступного на
вчального року стипендію одер
жуватиме аспірант Політехніки 
Роман Тарас.

Двоє випускників Львівської 
академічної гімназії при Націо
нальному університеті „Львів
ська політехніка“ набрали по 
200 балів під час ЗНО з англій
ської мови. Такі дані оприлюднив 
Український центр оцінювання 
якості освіти. Загалом макси
мальний бал з англійської отри
мали 87 майбутніх абітурієнтів із 
73 817 учасників. З них 14 — випуск
ники Львівщини.

Виші Донецької та Луганської об
ластей продовжать термін вступ
ної кампанії для абітурієнтів. 
Про це заявила перший заступник 
міністра освіти і науки Інна Сов
сун під час брифінгу в Кабміні. 
„Було прийнято складне рішення 
про скасування додаткової сесії 
на Донбасі — через неможливість 
гарантування безпеки учасни
ків і конфіденційності тестових 
матеріалів“, — зазначила вона. 
Абітурієнти з цих областей змо
жуть здати тестування в інших 
областях України. Перереєстрація 
на додаткову сесію ЗНО тривала 
до 20 червня.

Компанія GlobalLogic запрошує 
студентів і молодих спеціа
лістів на літній факультатив 
GL Base Camp Lviv. Він проходи
тиме у Львівській політехніці. 
GL Base Camp навчає талановитих 
програмістів та тестувальників
початківців, щоб згодом запропо
нувати їм співпрацю з компанією 
GlobalLogic. Курс триває близько 
трьох місяців і завершується про
ходженням тесту або презентаці
єю власного технічного проекту. 
Навчання проводиться за до
датковою (не університетською) 
програмою. Докладніша інформа
ція — на сайті організаторів.

За матеріалами інформагенцій



ч. 20 [2860]
26 червня — 2 липня 20146 СТУДІЇ

мовне питання

У товариській атмосфері, за круглим столом, ведучи діалог — так викладачі Політехніки 
навчають української мови студентівіноземців з усього світу. До справи підходять системно. 

І для своїх студентів активно розробляють комплексні посібники, яких в Україні немає

Важко вивчати українську? — Ні, цікаво!
Насамперед фахове 
мовлення
— Іноземні студенти приїжджають 
до нас після підготовчих відділень із 
досить різним рівнем знання укра-
їнської мови, загалом недостатнім, 
щоб слухати лекції, брати участь 
у семінарах, дискусіях. Упродовж 
семи семестрів ми маємо у них прак-
тичний курс „Українська мова як 
іноземна“. Наше завдання — активі-
зувати їхні знання, допомогти здо-
бути і розвинути навички, уміння 
з використання розмовної, наукової 
лексики, а насамперед професійно-
го мовлення: наскільки вони ово-
лодіють ним, настільки оволодіють 
і спеціальністю. А власне для цьо-
го вони й приїхали, — розповідає 
керівник секції мовної підготовки 
іноземних студентів, професор ка-
федри іноземних мов Ігор Карий.

У роботі з чужоземцями є свої 
труднощі: „розпорошеність“ по 
спеціальностях, неоднаковий рівень 
мовної підготовки (хтось із діаспо-
ри, хтось на підготовчому займався 
кілька місяців, хтось рік, а дехто знає 
російську). А от ще один недолік — 
відсутність відповідного навчально-
методичного забезпечення для тех-
нічних напрямів підготовки (є хіба 
загальні посібники, видані в Києві, 
Харкові, Тернополі) — політехніки 
вирішили усунути самотужки: розро-
бляють комплексні посібники, які до-
помагають неукраїнцям опановува-
ти українську і профільні предмети.

Крок за кроком
Спільними зусиллями невеликий, 
але активний колектив секції підго-
тував кілька посібників. Це „Наука 
і техніка в сучасному світі“ — Гали-
ни Бойко, Ігоря Василишина, Тетяни 
Гроховської, Олега Качали, Андрія 
Моторного, Ірини Юзвяк, за редак-
цією Ігоря Карого. Олег Качала роз-
повідає про видання:

— Це науково-популярні тексти 
з різних сфер, для різних спеціаль-
ностей. Ми з колегами добирали 
матеріали з науково-популярних 

журналів, підручників, інтернету. 
Потім адаптовували їх, намагалися 
зробити тексти (скажімо, про бу-
дівництво) зрозумілими і цікавими 
кожному. Такі посібники — це схе-
ма, на яку орієнтуються і викладач, 
і студент. Прагнемо зацікавити сту-
дентів, мотивувати до самостійної 
роботи. Ми максималісти і, звичай-
но, хотіли б, щоб ці видання були ще 
якісніші — як аналоги для вивчення 
англійської чи французької.

— Створюємо комплексні книж-
ки, які торкалися б різних сфер, вво-
дили студентів у лексику суспіль-
но-політичну, наукову, професійну. 
Зрештою, навчання спрямоване на те, 
щоб студенти змогли написати рефе-
рат, дипломну роботу, захистити її. 
На 5 курсі не маємо у них 
занять, хоч, мабуть, 
треба було б: у студен-
тів виникає багато пи-
тань, — додає викладач 
Галина Бойко.

Опанувати мову 
іноземцям допома-
гає й „Місто Лева“ — 
збірник текстів (із 
диском) про храми, 
транспорт, кавові та 
інші традиції Льво-
ва. Для закріплення матері-
алу — коментарі, завдання, 
корисні посилання і навіть пісні (як 
„Старенький трамвай“ від „піккардій-
ців“). Поліпшити знання з граматики, 
синтаксису, стилістики дуже допома-
гають „Крок 1“ і „Крок 2“ Олесі Палін-
ської з МІОКу. Авторка подбала, щоб 
книги були і корисні, й гарні.

Пашкоалу Байоні, другокурсни-
ку ІКНІ родом з Анголи, на початках 
з українською було „дуже важко“, 
але поради викладачів, спілкуван-
ня, приклад інших впевнили: „я теж 
можу“. Деякі іноземці не надто ці-
леспрямовано вивчають українську, 
бо важко або точно знають, що по-
їдуть з України. Пашкоал теж, най-
певніше, поїде, але українську таки 
хоче знати (і, треба сказати, йому 
все вдається):

— Українська мова — дуже ці-
кава, хоч і незвична для іноземця. 

Думаю, я ще не досить добре знаю її, 
тому продовжую вивчати. Читаю на-
вчальну літературу, подобається мені 
книжка „Світ Софії“. На заняттях 
з мови ми дивимося відео, слухаємо 
музику, робимо презентації. Пра-
цювали з посібником „Місто Лева“. 
Думаю, такі видання потрібні інозем-
цеві: там є граматика, різні завдання.

Плани
Розуміючи, що кожен майбутній фа-
хівець прагне передовсім розвива-
ти мовні компетенції у своїй сфері, 
політехніки започатковують серію 
посібників для різних напрямів під-
готовки: стартували з популярних 
серед іноземців ІАРХ та ІБІД. Через 

кілька років сподіваються 
побачити заверше-
ний цикл. Також пла-
нують підкорегувати 
і перевидати „На-
уку і техніку“. А за-
раз саме на виході 
аудіокнига (рівень 
C1), яку підготува-
ли Олеся Палінська 
й Олег Качала. Нічо-
го подібного до своїх 
напрацювань у секції 
не бачили, тож новин-
ка, очевидно, зможе 

зацікавити і філологів 
з інших технічних вишів.

Політехніки прагнуть, щоб чу-
жоземці відчули, зрозуміли, що 
наша мова — одна з найрозвине-
ніших, щоб мали високий мовний 
рівень після закінчення універси-
тету. Стимулом могли б стати курси 
„Методика викладання української 
мови як іноземної“ для кращих сту-
дентів із виданням відповідного 
сертифіката. А от перспективи сво-
го колективу Ігор Карий пов’язує 
з ідеєю створення кафедри мовної 
підготовки іноземців: це якісно ін-
ший рівень організації роботи; крім 
того, кількість закордонних студен-
тів у виші зростає, а академічна мо-
більність заохочується.

Ірина ШУТКА
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знай наших!

Молодь цікавиться наукою
Якщо кожного року кафедра менеджменту і між-

народного підприємництва Інституту економіки 
має до трьох переможців всеукраїнських студент-
ських наукових конференцій, то цього року їх число 
подвоїлося. Другі і треті місця привезли аж семеро 
студентів: шість перемог на конкурсах та одна — 
у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Про наукові здобутки 
дбають із першого курсу
Щоб мати вагомі успіхи у студент-
ській науковій роботі, колектив 
кафедри починає „розвідку“ схиль-
ності молоді до неї уже з першого 
курсу. Однак конкретно працюють 
зі студентами лише тоді, коли вони 
самі проявляють до науки інтерес.

— Наука — специфічний вид 
діяльності і тут не можна обійтися 
лише прочитанням певної літера-
тури, — вважає завідувач кафедри 
менеджменту і міжнародного під-
приємництва професор Олег Кузь-
мін. — Тому намагаємося давати 
студентам можливість разом із ви-
кладачами займатися проблема-
ми, які їх цікавлять, можливо, ще 
зі школи. У нашій практиці — за-
лучати усіх студентів до щорічних 
студентських науково-технічних 
конференцій. Науковою роботою 
охоплюємо усіх, однак результатів 
досягають лише найбільш обдарова-
ні та наполегливі. Так студенти тре-
тього — четвертого курсів стають 
активними дописувачами студент-
ських конференціях, пізніше у них 
виникає потреба й у конференціях 
вищого рівня. Така позиція відо-
бражається й у їхніх резюме під час 
влаштування на роботу, адже праце-
давці нині особливу увагу звертають 
на те, чим займався студент під час 
навчального процесу. Практично усі 
випускники спеціальностей „Міжна-
родна економіка“ та „Управління ін-
новаційною діяльністю“ працевла-
штовані. Дуже добре, що й студенти 
починають дбати про свої знання 
і наполегливіше звертаються до ви-
кладачів із проханням детальніше 
розповісти про фахові предмети. Зі 
свого боку, намагаємося їм у всьо-
му допомагати, адже навчальному 
процесу дуже сприяє добре сфор-
мована матеріально-технічна база. 
Керівництво всіляко підтримує ідеї 
студентства стосовно роботи на-

укових гуртків 
за кафедраль-
ною тематикою, 
організування 
круглих столів 
з представниками державних орга-
нів влади, бізнесменами тощо.

Гордість кафедри
— Студентки четвертого курсу Ольга 
Переста, Наталя Феденко та Тетяна 
Розман отримали дипломи третього 
ступеня на Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт. Оль-
га — за напрямом підготовки „Світове 
господарство і міжнародні економіч-
ні відносини“, який проходив у Доне-
цькому національному університеті 
економіки і торгівлі ім. М. Тугана-
Барановського. Вона скористалася 
скайп-зв’язком. Наталя ж не побояла-
ся й взяла безпосередню участь у дру-
гому турі VI Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з інте-
лектуальної власності, який проходив 
у Донецькому державному універси-
теті управління. Тетяна отримала 
перемогу у Всеукраїнському конкурсі 
студентських робіт із природничих, 
технічних і гуманітарних наук зі спе-
ціальності „Банківська справа“, який 
проходив у Харківському університеті 
банківської справи НБУ, — не при-
ховує своєї гордості Ліана Чернобай, 
заступник завідувача кафедри.

Цьогорічна весна була дуже спри-
ятлива й для магістрів Ганни Плоскої, 
Ірини Шквірко та Ганни Горішної. 
Ганна Плоска освоює спеціальність 
„Управління інноваційною діяльніс-
тю“. Вона зайняла друге місце на Все-
українському конкурсі студентських 
робіт за напрямом „Актуальні питан-
ня співробітництва з Європейським 
Союзом“. Конкурс проходив у Дні-
пропетровському національному уні-
верситеті ім. Олеся Гончара. Дівчина 
активно займається науковою робо-
тою, бере участь у різних конкурсах, 
бачить мету не лише в тому, щоб 

отримати відповідний рівень освіти, 
а й прагне себе реалізувати. Ірина 
Шквірко освоює спеціальність „Між-
народна економіка“. Цього року вона 
брала участь у Всеукраїнському кон-
курсі студентських наукових робіт за 
напрямом „Економіка підприємства 
та управління виробництвом“, який 
проходив в Одеському національ-
ному економічному університеті, 
й отримала диплом другого ступеня. 
Тема, яку обрала Ірина, відповідає те-
матиці магістерської роботи і стосу-
ється розвитку кадрового потенціалу 
підприємства. Ганна Горішна була 
учасницею Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт в галузі 
науки „Кількісні методи в економіці“ 
(економіка математичного моделю-
вання), який проходив на базі Київ-
ського національного університету 
ім. Тараса Шевченка, й отримала 
диплом третього ступеня. Виступа-
ючи на конкурсі, вона показала за-
лежності між вартістю інвестицій 
у ціні металу і тими математичними 
можливостями, які дозволяють оці-
нити майбутнє таких інвестицій, їх 
перспективність. Цього року Ганна 
захищає магістерську роботу, тож 
свої наукові доробки вже реалізовує 
у науковій і кваліфікаційній роботах.

Цього року Всеукраїнська сту-
дентська олімпіада зі спеціальності 
„Міжнародна економіка“ проходи-
ла на базі Київського національного 
торговельно-економічного універ-
ситету. Ганна Горішна, яка теж взя-
ла у ній участь, отримала грамоту за 
глибоке знання теоретичних основ. 
А влітку троє студентів-переможців 
візьмуть участь у літній школі для 
обдарованої молоді, яка проходи-
тиме у Черкасах.

Катерина ГРЕЧИН
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нове у навчанні

Як оживити хімію?

Це запитання тривалий час ставив собі професор 
кафедри фізичної та колоїдної хімії Владислав 

Волошинець. Тому вирішив опанування дисциплі-
ни поєднати з просвітництвом.

Студенти, які навчаються 
у нього, знають, що, крім 
традиційного вивчення 
теми та розв’язування 
задач, вони по черзі по-
винні підготувати інфор-
мацію про одного з уче-
них-хіміків і поділитися 
нею зі своїми однокурс-
никами. Що ж спонукало 
викладача заохотити сту-
дентів писати так звані 
реферати?

— Я помітив, що сту-
денти, які приходять до 
нас навчатися, мають знач-
но нижчий рівень знань із 
хімії, ніж це було раніше. 
Тому нам доводиться на 
парах пояснювати шкільну 
програму, адже без неї не-
можливо вчитися далі. Як 
на мене, тут даються взна-
ки не лише прогалини на-
вчання в школі, а й вплив 
великого інформаційного 
потоку, що відвертає ува-
гу від навчання й дезорі-
єнтує молоду людину. На 
тій хвилі у мене виник за-
дум спонукати студентів 
до написання рефератів, 
щоб зацікавити їх хімією. 

Адже коли вони читають 
біографію вченого, дізна-
ються, в яких умовах він 
розвивався науково, то 
цілком по-іншому почи-
нають сприймати предмет 
навчання, — пояснює Вла-
дислав Антонович.

Професор вважає, що 
фізична і колоїдна хімія 
досить таки складна на-
ука. А різні цікавинки 
з життя хіміків полегшу-
ють її вивчення. Студент 
не лише готує реферат 
(до слова, обов’язковою 
умовою є написання влас-
норуч!), а й захищає його 
перед своїми одногрупни-
ками, тобто відповідає на 
їхні запитання й отримує 
оцінку у межах 6–7 балів, 
які додаються до усної 
компоненти. Згодом сту-
денти повертаються до 
особистості того чи іншо-
го хіміка, коли доводиться 
застосовувати його фор-
мулу чи правило під час 
розв’язування задач.

— Це оживляє хі-
мію, — вважає Владислав 
Антонович. — Та й знань 

додає, розширює світо-
гляд студентів. Ось не-
щодавно ми розв’язували 
задачу, в якій застосову-
вали правило Вант-Гоффа. 
І студентка, яка була коло 
дошки, розповіла про чи-
мало здобутків цього вче-
ного. Отож, те, що сту-
денти дізнаються нібито 
додатково, не пропадає 
даремно.

Викладач демонструє 
стоси папок із реферата-
ми і наголошує, що, спо-
глядаючи життя вчених, 
студенти можуть багато 
почерпнути для себе. Ска-
жімо, вони вже знають, 
що в європейській сис-
темі немає прив’язаності 
до одного місця праці. 

Розповідає про посіб-
ник, який підготував для 
студентів, у якому ви-
клав основні визначен-
ня, тези лекцій, приклади 
розв’язування задач і за-
лишив місце на поле для 
нотаток, які робитимуть 
студенти. На його думку, 
посібник, аналога якого 
досі не було, полегшить 
сприйняття матеріалу 
і стимулюватиме студен-
та до навчання.

Методику з рефера-
тами викладач практикує 
другий рік поспіль. За його 
спостереженням, за цей 
час успішних студентів 
побільшало.

Ірина МАРТИН

літня школа

Крок до України
Міжнародний інститут осві-

ти, культури та зв’язків 
з діаспорою 12–27 липня про-
водить у Львові Міжнародну 
літню школу української мови 
і культури „Крок до України“.

Як розповіла координатор проекту, 
старший науковий співробітник МІОК 
Олеся Палінська, цього року школа 
відбудеться уже вп’яте: чотири попе-
редні пройшли у Львові і Караганді:

— Наша Міжнародна літня шко-
ла орієнтована на носіїв різних мов, 

із різними базовими знаннями укра-
їнської мови: студентів, науковців, 
дослідників і всіх, хто зацікавле-
ний у вивченні української мови 
і культури. Ми пропонуємо нашим 
слухачам двотижневу програму, що 
передбачає інтенсивний курс укра-
їнської мови і культурно-освітню 
програму (екскурсії, тренінги з на-
родознавства, перегляд українських 
фільмів, відвідування театрів та 
музеїв, виїзна мандрівка на Закар-
паття, інші цікаві заходи та квести). 
В такий спосіб даємо можливість її 

слухачам зануритися у мовне серед-
овище в мальовничому Львові — 
культурній столиці України, місті 
з багатою історією і традиціями 
міжнаціональної толерантності. 
До участі у школі вже зголосилися 
учасники з України, Росії, Киргиз-
стану, Сербії та Польщі. Після за-
вершення літньої школи учасники 
отримають сертифікати Міжнарод-
ного інституту освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою.

Катерина ГРЕЧИН
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лист із каторги

„Як хочеться мені 
ще хоч раз глянути 
на рідну землю!“
Цього листа-трикутничка на пожовклому від 

старості тоненькому папері знайшла пані 
Надія Боренько серед приватного архіву своєї 
покійної матері Софії Рибак, якій він був адресо-
ваний. Зворотна адреса: Коми АССР, город Воркута, 
п/я 223/38, с/х „Северный“. Відправник — Лабатій 
Ірина Олексіївна. Порадившись, ми вирішили опублі-
кувати його в „Аудиторії“ — можливо, хтось із нащадків 
або знайомих авторки прочитає ці зворушливі рядки і захо-
че зберегти їх як реліквію-спогад про радянську каторжанку. 
А може, знайдуться такі, що знають про долю Ірини Лабатій 
і зможуть розповісти нам про неї. Будемо вдячні за будь-яку 
інформацію.

8. VII. 47 р.
Мої Дорогенькі!
Вже давно носилася з думкою, 

щоб написати до Вас, але не знала, 
чи Ви дальше мешкаєте на старому 
місці. Щойно недавно довідалась 
з дому, що Твій муж, Зоню, давно 
вернувся, донечка велика, гарна 
та мудра, і що проживаєте там, де 
перше. Після того я постановила 
написати кілька слів 
до Вас.

Мої Дорогенькі! 
Ви не в силі уявити 
собі, як хочеться мені 
ще хоч раз глянути на 
рідну землю, поба-
чити свою рідню та 
близьких знайомих, 
щоб розкрити свою 
наболілу душу та роз-
казати своє горе. Але 
чи доведеться мені, 
то Бог знає.

Доля для мене 
була жорстока і ки-
нула мене далеко 
від рідного краю, і тут приходиться 
мені коротати гіркі дні мойого жит-
тя. Я дуже часто згадую часи, спіль-
но пережиті з Вами. Сьогодні вони 
для мене стали тільки сном…

Зонка! Я так змінилася під кож-
ним оглядом, що Ти мене не пізна-
ла б. Тяжка праця, погане окружен-
ня, голод та всякі інші недостачі 
зробили з мене тупу людину — пря-
мо нездібну до нормального життя.

Я попала в погане місце (ново-
построєний совхоз). Тут на легку 

роботу тяжко дістатися — не звер-
тають увагу на знання і спеціяль-
ність людини — всі годяться до 
тяжких фізичних робіт. Хто мав 
протекцію або якого „каваліра“, 
тому краще живеться, а порядним 
і чесним людям тут місця немає — 
їм все буде погано жити. Впрочім, 
як Василько тут був, то знає лагер-
не життя…

Мої Дорогенькі! 
Я ще була на волі, 
як довідалася про 
арешт в. В… Мені 
так було жалко, що 
я нарівні з Вами 
переживала Ваше 
горе. Богу дякувати, 
що пощастило йому 
вирватися з того 
пекла.

Дуже Вас про-
шу відпишіть мені, 
а я другим разом на-
пишу більше.

Дорогенька Зо-
ню! Напиши мені 

про все-все. Для мене лист — це 
велика радість. Я дуже мило згадую 
Вас всіх. Мушу кінчати, бо пишу під 
кущем, на роботі, і комарі не дають 
мені спокою. Пришли мені знимку.

Цілую ручки п. Добродійці, 
щиро здоровлю Тебе, Зоню, і Ва-
силька, а маленьку Любку цілую 
багато, багато разів.

Нещаслива Ірка.

Підготувала до друку  
Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар

26 червня — Міжнародний день бо
ротьби з наркоманією та незаконним 
обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції України.
28 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури.

Пам’ятні дати
26.06.1976 — помер український гра
фік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у біль
шовицькому концтаборі в Кiнґiрi 
вбито пiв тисячi українських жiнок
полiтв’язнiв.
27.06.1964 — у Вашинґтоні відкрито 
пам’ятник Тарасові Шевченку.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко, 
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Про
копович, громадський діяч, письмен
ник i публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
29.06.1900 — народився Антуан де 
СентЕкзюпері, французький пись
менник, військовий пілот.
29.06.1938 — помер генерал Мирон 
Тарнавський — колишній Головно
командувач УГА.
30.06.1907 — народився генерал Ро
ман Шухевич („Тарас Чупринка“), Го
ловний Командир УПА.
30.06.1941 — у Львові проголошено 
Акт відновлення Української Само
стійної Держави. Створено уряд під 
проводом Ярослава Стецька.
1.07.1646 — народився Готфрід Віль
гельм Лейбніц, німецький учений, 
математик і філософ.
1.07.1804 — народилася Жорж Занд 
(Аврора Дюпен), французька пись
менниця, авторка роману „Консуело“.
1.07.1877 — розпочався перший теніс
ний турнір у Вімблдоні.
1.07.1910 — у Львові польські шові
ністи вбили українського студента 
Адама Коцка.
1.07.1918 — засновано Український 
університет у Кам’янціПодільському.
1.07.1966 — померла Наталена Коро
лева, українська письменниця.
2.07.1714 — народився Крістоф Віл
лібальд Глюк, австрійський компо
зитор.
2.07.1895 — помер Михайло Драгома
нов, визначний український учений, 
історик, літературознавець, фоль
клорист і громадський діяч.
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проект

„Мистецький простір“: 
експериментальний і актуальний
Майстерня „Мистецький 

простір“ — це експеримен-
тальна кузня, в якій працюють 
актори з різноманітних теа-
трів, художники, музиканти… 
Серед їхніх проектів спомин 
про жертв розстрілів НКВД 
у тюрмах Західної України 
в червні 1941 року — музич-
но-драматичне дійство „Ніч 
без світанку“, документальна 
драма-вербатім, присвячена 
темі УПА, — „Двадцятилітні“, 
відеопроект „Небесна Сотня“, 
ляльковий вертеп, жартівлива 
вистава „Князь та Олелько“. 
Уляна Мороз — творець і режи-
сер „Мистецького простору“.

— У чому полягає  експерименталь-
ність Вашої Майстерні?
— Кожного з нас (акторів) учили, 
що театр треба любити. Бо якщо 
нема прагнення до творення, рос-
ту, пошуку нової території, то те-
атр стає рутиною і швидко вмирає. 
Почавши працювати, кожен відчув 
брак „живого“ театру, тому вини-
кла потреба створити простір для 
розвитку і творчості. Актори нашої 
Майстерні — це переважно молодь, 
яка нещодавно „відірвалася“ від сту-
дентства, тож ще дуже чутлива до 
„шліфування“ під стиль того чи ін-
шого театру. Тому прагнуть мати дві 
території для творчості, щоб актор-
ство не стало шаблонним.

Наша майстерня ще молода, діє 
лише 5 років. Головний наш прин-
цип — відкритість і співпраця з різ-
номанітними середовищами, про-
ектами, територіями (від маленького 
ящичка до великої площі). На жаль, 
багато впирається у фінанси. До при-
кладу, нас кликали у Відень із різдвя-
ною програмою в рамках культурного 
східного партнерства, але треба було 
мати стартову суму. А наша майстер-
ня живе любов’ю. Це не комерційний 
проект, а проект потреби, хобі у віль-
ний час. Сучасний театр як явище вий-
шов за межі приміщення, і нам є куди 
розвиватися: акторська гра з викорис-
танням різних сучасних технологій, 
театр на межі оркестру, візуального 
мистецтва, великих об’єктів, рухомих 
величезних конструкцій тощо.

— Минулого місяця у Музеї-меморіалі 
„Тюрма на Лонцького“ Ви представляли 
оригінальну виставу „Двадцятилітні“. 
Розкажіть трохи більше про це.
— Це історія звичайної молоді, яка 
жила і діяла в часи УПА. Сьогодні 
це знову на піку актуальності, адже 
минуло більше 70-ти років, а ми про-
довжуємо боротися. Взагалі, УПА 
мене завжди дуже цікавила. Я шука-
ла матеріали для постановки у різ-
них драматургів.

Тема УПА сама „продиктувала“ 
жанр — вербатім (документальний, 
дослівний), який зняв зайвий пафос. 
Хотілося подати цю тему без над-
мірності, залишаючи „присутність“ 
людей. Адже зараз для більшості 
молоді Ярослав Мудрий, Богдан 
Хмельницький, Степан Бандера — 
постаті давно минулого. А ми хотіли 
показати, що насправді це все живе.

Тема національно-визвольної 
боротьби дуже близька нашим гля-
дачам. Ті, хто приходять на такі ви-
стави, — вже готові слухати. Значно 
цікавіше, коли є „непідготовлені“ 
глядачі. Наприклад, ми возили цю ви-
ставу в Київ. І після перегляду багато 
хто казав про те, що вистава змінила 
їхнє ставлення до теми УПА. Відкрит-
тя упівців як звичайних людей змінює 
сприйняття. У виставі нема гасел, 
нічого, крім автентичних листів, по-
збавлених будь-яких нашарувань, до 
яких ми звикли у цій тематиці.

Якщо говорити про мої враження 
після опрацювання величезної кіль-
кості годин спогадів-інтерв’ю упівців, 
то вони дуже гнітючі. Більшість ма-
теріалу для роботи надав музей „Те-
риторія терору“, тож акцент у спога-
дах політв’язнів був на мордуваннях. 
Вражає те, що ці люди до деталей 
пам’ятають, хто їх судив, хто бив, як, 

де це відбувалося. А коли їх запитува-
ли, що вони робили в УПА, то здебіль-
шого відповіді дуже схожі — „це було 
дуже складне завдання“. Таке вражен-
ня, що вони для всіх закрили цю ін-
формацію. І лише ті, кому пощастило 
не потрапити в руки „карателів“, роз-
казують усе докладно.

Цю виставу граємо всюди, де 
нас запрошують. Але в „Тюрмі на 
Лонцького“ дуже допомагає атмос-
фера, що дає інше звучання. Тому 
тільки в музеї „оживляємо“ камери, 
тобто актори читають спогади лю-
дей, які сиділи у цій тюрмі, а пізніше 
переходять у хол другого поверху, 
де дійство продовжується виставою 
(у музеї відбувалася також вистава 
„Ніч без світанку“). Кажуть, у церкві 
стіни намолені, а у в’язниці — набо-
лені. Найскладніше акторам перебу-
вати у закритих камерах. Перший раз 
для них було настільки вражаюче, що 
декому навіть снилися жахіття. Також 
складність таких вистав у тому, що 
актори багато разів грають її, а ви-
вчити текст напам’ять їм не дозволе-
но, бо тоді зникає природність, тому 
читають із листів.

— Над чим працюєте зараз?
— Працюю над кількома проекта-
ми зразу. Однин із них — вистава 
про Тараса Шевченка. На жаль, не 
вдалося підготувати її до 200-ліття 
Кобзаря, бо цілу зиму працювала для 
Євромайдану у Львові.

Шевченко у поетичних творах для 
мене значно сильніший експресіоніст, 
ніж у малярстві. Моя перша освіта — 
художник, тож кожне слово в цих по-
езіях для мене має колір, запах, звук — 
вони неймовірні! Через те, що твор-
чість Шевченка ми знаємо змалечку, 
ці всі яскраві образи для нас „затерті“, 
і ми не помічаємо їхньої особливості. 
Хочу найвідоміші вірші прочитати 
без поезії, а за допомогою візуального 
мистецтва. Суть полягає у поєднанні 
артпроекції й акторської гри.

Також працюю над темою свого 
улюбленого міста — Львова. Хочу, 
щоб це була легка, жартівлива ви-
става про любов. Щоб її можна було 
зіграти на кожній вулиці.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко
22 червня Україна вшановувала 

пам’ять жертв Другої світової ві
йни. У пам’ятних заходах у столи
ці взяли участь Президент Петро 
Порошенко, прем’єрміністр, 
спікер та троє експрезидентів 
України — Леонід Кравчук, Лео
нід Кучма, Віктор Ющенко. Разом 
із представниками духовенства 
вони поклали квіти до Могили 
невідомого солдата.

У Львові в неділю, 22 червня, у На
ціональному музеїмеморіалі 
„Тюрма на Лонцького“ відбулися 
заходи вшанування загиблих 
у німецькорадянській війні. Усі 
присутні мали можливість огля
нути пересувну документальну 
виставку про життя, діяльність 
і загибель у гестапівській катівні 
поета і науковця Олега Ольжича; 
подивитися історичний докумен
тальний фільм „Рівень секрет
ності 18“ (про масові розстріли 
у тюрмі на Лонцького). Також 
біля пам’ятника Жертв кому
ністичних репресій відбулася 
панахида.

17 червня Верховна Рада України 
постановила у 2015 році урочис
то відзначити на державному 
рівні 150річчя з дня народжен
ня Митрополита УГКЦ Андрея 
Шептицького. У плані заходів: 
видання документальної спадщи
ни Митрополита; проведення на 
базі вишів наукових конферен
цій, круглих столів, присвячених 
його життю та діяльності; здій
снення заходів зі збереження та 
реставрації об’єктів, пов’язаних 
з діяльністю Шептицького, 
встановлення на них пам’ятних 
таблиць.

У Львові 10–13 липня проходити
ме Всеукраїнський молодіжний 
фестиваль „Вітер НаДії“. Усі за
ходи фестивалю відбуватимуть
ся у парафіях та в центральній 
частині Львова: прийом у роди
нах (для гостей міста), зустрічі
знайомства, екскурсії та квести 
містом. Реєстрація — обов’язкова. 
Більше інформації за номера
ми телефонів (096) 4669985, 
(063) 4245042 — о. Ростислав 
Пендюк або сестра Оксана Пелех, 
а також через електронну пошту 
fest.prostir@gmail.com і на сторін
ці фестивалю.

За матеріалами інформагенцій

соціальний проект

„Квиток до успіху“ 
для підлітків
Підлітки — завжди складний вік, а особливо тепер, коли вони опи-

нилися в складних умовах війни і мусили разом із батьками вті-
кати з Криму чи Східної України. Допомогти таким дітям вирішили 
три громадські організації — „Клуб ділових людей“, „Спільнокошт“ 
та „Велика ідея“. Вони ініціюють збір коштів, які використають на 
залучення 25 підлітків із Криму, що тепер проживають у Львові, до 
соціального проекту „Квиток до успіху“. Зараз активісти задумали 
залучити до проекту ще й підлітків-біженців із Східної України.

— Мета нашого про-
екту — сформувати 
молоде покоління лі-
дерів України через 
залучення підлітків 
та молоді у розвитко-
ві та лідерські про-
екти на основі етики 
особистості та соці-
альної відповідаль-
ності. Саме сьогодні 
українці повинні по-
казати всьому світові, 
що ми єдина країна та 
єдина нація, — розпо-
віла керівник громад-
ського проекту „Крок 
до успіху“ Наталя 
Панчишин. — Пе-
рехідний період у підлітків і так 
непростий, а їм із батьками до-
велося покинути своє оточення, 
школу і потрапити в зовсім нове 
середовище, обставини — це дуже 
складно. Тому реалізувати проект 
вирішили посеред літа, коли діти 
вже адаптуються.

Загалом проект „Квиток до успі-
ху“ діє вже півроку. Наразі громад-
ські активісти працюють із групою 
підлітків (36 осіб) із малозабезпече-
них сімей і намагаються зруйнува-
ти стереотип про те, що не завжди 
умови, в яких діти виросли, визна-
чають їхній подальший життєвий 
шлях. Їм надають можливість по-
спілкуватися з успішними людьми, 
знайти наставника, обрати сферу 
діяльності.

Учасники проекту щомісяця від-
відують різні підприємства.

— Минулого місяця більшість 
моїх підопічних мріяли стати про-
грамістами, бо ми ходили в ком-
панію SoftServe. Перед тим були 
в банку, то всі хотіли бути банкіра-
ми, а ще раніше — лікарями. Це діти 
14–17 років (8–11 класи), тож, ду-

маю, для них дуже важливо „вдягти“ 
на себе цю „маску“ і місяць походи-
ти програмістом, а потім зрозуміти 
„моє це чи не моє“, — розповіла моя 
співрозмовниця.

Підлітків навчають розвивати 
лідерські навики, відповідальності, 
вміння працювати в команді, а та-
кож того, що треба не лише отри-
мувати, а й віддавати. Діти, при 
підтримці дорослих, мають можли-
вість організовувати різні соціальні 
акції та проекти. Наприклад, вла-
штували фотовиставку про бездо-
мних тварин. Тепер готують флеш-
моб до Дня Конституції. Нещодав-
но проводили зустрічі з колишніми 
узалежненими, які позбулися нар-
команії або перебувають в процесі 
подолання її. Вони розказували про 
цю проблему на власному прикла-
ді, що дуже важливо для виховання 
підлітків.

Ініціатори проекту „Квиток до 
успіху“ будуть вдячні за фінансову 
підтримку їхнього задуму. Адже, як 
каже ця молодь — „Хто, як не ми?“

Наталія ПАВЛИШИН

SS Наталка Панчишин (в центрі) разом із учасниками 
тренінгу Андрія Собчука „Самооцінка — запорука успіху“
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локації

Як перехитрити рутину
Ідеї, а не політики, керують 

світом. Тому фантазуйте на 
здоров’я! Якщо ж, потрапивши 
в тенета буднів, креативність 
починає Вас підводити, а на 
п’яти наступає втома, то не біда: 
у Львові вже з’являються „роз-
садники“ натхнення, адже кон-
цепція „третього місця“ заво-
йовує все більше прихильників. 
Працювати відпочиваючи або ж 
відпочивати працюючи — опти-
мальне рішення, що допомагає 
перехитрити рутину.

У колі однодумців
Громадський простір міста, який не 
є ні домом, ні роботою — це най-
коротше визначення „третього 
місця“. У 80-х роках минулого сто-
ліття його концепцію сформулював 
професор соціології університету 
Флориди (США) Рей Ольденбург. 
Відтоді заклади з добрим освітлен-
ням, зручними меблями, доступом 
до інтернету розташовані у таких 
районах, куди легко добратися на-
віть громадським транспортом, 
почали з’являтися в різних містах 
США, а відтак і світу. Настала черга 
львів’ян звикати до термінів „анти-
кафе“ чи „коворкінг“. Мегазавдання 
„третіх місць“ у тому, щоб нарощу-
вати соціальний капітал та розвива-
ти громадянське суспільство, вико-
ристовуючи різні форми кооперації 
людей у вирішенні особистих про-
блем і реалізації спільних проектів. 
Таким чином „треті місця“ здатні 
впливати на економічний клімат 
міста та регіону.

Сам Рей Ольденбург зазначає, 
що насправді певні „колиски ідей“ 
існували здавна. Кав’ярні як корис-
ний суспільний простір сповна ви-
користовують французи, італійці, 
а також і галичани. Саме там часто 
зустрічалися львівські математи-
ки 20-х років минулого століття, 
до якого належав батько функціо-
нального аналізу Стефан Банах. До 
сьогодні спільна ранкова кава має 
символічне значення для цеху львів-
ських художників.

Класичним „третім місцем“ без 
даху є людні, зручні для прогуля-
нок і спілкування площі. Десь такі, 
як Площа Ринок. Саме з таких і по-
чинаються Майдани…

Коворкінг поважає 
свободу
Хоч „треті місця“ й позиціонуються 
як місця для спільного відпочинку 
в місті, насправді їхнє завдання спо-
нукати людей спілкуватися, думати 
й працювати. Найбільш відверто 
цю мету проголошено в ідеї ковор-
кінгу, що виглядає як праця певної 
кількості незалежних людей (часто 
фрілансерів) у приміщенні, яке вони 
спільно винаймають. Таким чином 
ІТ-шники, дизайнери, проектні ме-
неджери, медійники або блогери не 
тільки виконують свою роботу, але 
й спілкуються, діляться ідеями, до-
помагають один одному. У Львові 
вже існує кілька коворкінг-центрів. 
Про переваги простору взаємодії 
радо відгукується 18-річний вина-
хідник Остап Голяка з Тернополя, 
який переїхав до Львова лише цієї 
весни на запрошення одного зі за-
сновників такої структури. Нині 
хлопець у команді стартаперів пра-
цює над створенням нано-пласти-
рів, організовує хакатони і фактич-
но є автором проекту Illumatica, що 
передбачає радикальне оновлення 
вуличного освітлення Львова. За 
словами розробника, втіливши його 
ідею, місто може зекономити до 80 � 
електроенергії, яку використовують 
ліхтарі.

— У квартирі, яку винаймаю, 
буваю дуже рідко: коворкінг-центр 
став для мене справжнім другим до-
мом. Тут, в оточенні людей різних 
професій значно швидше отримую 
відповіді на запитання, знаходжу 
потрібні рішення в своїй роботі. 
Вдома результативно працювати 
складніше, бо геть інша атмосфе-
ра, до кухні та ліжка — один крок. 

А ще, якщо на колінах спить кіт… 
Перший склад команди Іllumatica 
сформувався саме в Betaplace. 
Коли ми з хлопцями зрозуміли, 
що далі працювати разом над 
цим проектом не можемо, спо-
кійно розійшлися. Коворкінг 
поважає твою свободу, — розпо-
відає Остап.

Повертаємося 
до бібліотек?
Правила антикафе, де платять не 

за частування, а за проведений час, 
нам більш-менш відомі. Адже одне 
з таких є на площі Ринок у Львові. 
Оплативши час перебування, там 
можна користуватися настільними 
іграми, комп’ютерами, інтернетом, 
переглянути виставки, презента-
ції, футбольні матчі, а також без-
коштовно відвідати різні події, як 
от лекції „Вуличного університе-
ту“, що часом мусить „ховатися“ від 
дощу чи снігу.

Подібними локаціями можуть 
бути університетські кампуси, які 
в багатьох країнах мають широку ав-
тономію аж до власної адміністра-
ції. Щось подібне доволі успішно 
намагаються побудувати в УКУ. Зре-
штою, потреба створення студент-
ських культурно-освітніх центрів 
в Україні назріла давно. Сподіває-
мося, зрушити справу з місця допо-
може новий закон про вищу освіту. 
Але за будь-яких умов без співпраці 
активного студентства й адміні-
страцій вишів не обійтися.

Перетворення у „треті місця“ (до 
того ж абсолютно безкоштовні) — 
чудовий вихід для традиційних біб-
ліотек. Книгозбірня нового типу має 
стати культурно-мистецьким цен-
тром із просторими приміщеннями, 
доступом до інтернету, різними на-
вчальними курсами й частими ціка-
вими заходами. Не менш важливими 
для „колиски ідей“ є архітектурні 
рішення: старі приміщення мають 
набути яскравішого дизайну, при-
вабливого для ока, але зручного для 
роботи. Деякі з читалень міста, як от 
„Бібілотека на районі“, про яку ми 
вже писали, поволі наближаються 
до цього. Бракує їм хіба що розре-
кламованості.

Анна ГЕРИЧ
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фестивалимо

І знову ляльки…
У вже кількарічного львівського фестивалю „Ляльковий світ“ неспо-

дівано народився побратим — Міжнародний фестиваль авторської 
ляльки „Лялькar’t“. Засновником його стали мистецько-культурний 
центр „Art-e-fakt galereЯ“ та „Школа мистецтв Оксани Бондарук“.

Попри схожість зацікав-
лень обох фестивалів — ру-
котворні ляльки, вони таки 
різні: новий фестиваль стар-
тував першою тематичною 
виставкою „Сонце, море, 
любов“ (заплановано цикл 
сезонних виставок), спробу-
вав поєднати в собі різні види 
мистецтва (стіни прикраси-
ли живописні полотна Івана 
Твердуна і шовкографія Анни 
Атоян), і все це — у дуже 
теп лій атмосфері камерного 
простору галереї на вул. Кос-
тя Левицького, 17.

Десятки лялькарів пред-
ставили понад сотню робіт, 
причому, як зауважує його коорди-
натор Катерина Кирилова, чимало 
ляльок та ведмедиків створено спе-
ціально для цієї експозиції і „бага-
то з них мають рудий колір волосся 
і веснянки, що традиційно асоцію-
ється з сонечком“. Морські настрої, 
поза тим, розпорошені по залах…

На виставці можна побачити 
дуже пишних ляльок, є простіші, але 
милі, ведмедики самотні і згуртова-
ні у валізці, цілі композиції й окре-
мі незвичні екземпляри, але нема 
ляльок-мотанок. Мистецтвознавці 
відзначають таку особливу складо-

ву експонованих ляльок як костюм, 
який власне і створює персонажа, 
сюжет, а також звертають увагу на 
те, що роботи кропіткі, ювелірного 
рівня виконання, зате розглядати 
деталі — велике задоволення.

Лялькова експозиція триватиме 
до 30 червня. До того часу варто не 
тільки оглянути ляльки, а й більше 
дізнатися про них, відвідавши май-
стер-шоу, відео-лекції та майстер-
класи — освітня частина фестива-
лю для його організаторів не менш 
важлива.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

У театрах Львова проведуть ре
монти для підвищення безпеки 
постановок — таку програму 
затвердили депутати ЛМР на 
сесії 19 червня. Спершу її було 
спрямовано лише на Національ
ний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької, вра
ховуючи незадовільну якість 
планшету сцени і небезпеку 
травмування акторів, проте на 
засіданні профільної комісії 
було визнано, що додатково
го фінансування потребують 
і Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки, Львівський 
духовний театр „Воскресіння“ 
та інші театри, які мають анало
гічні проблеми.

Перед входом у львівську Ратушу 
відкрили виставку серії пла
катів видатних письменників. 
Виставка проходитиме у два 
етапи, на кожному з яких буде 
представлено по 13 плакатів. 
I етап — Остап Вишня, Володи
мир Свідзінський, Марко Вовчок, 
Леся Українка, Павло Тичина, 
Микола Куліш, Тарас Шевченко, 
Григорій КвіткаОснов’яненко, 
Феофан Прокопович, БогданІгор 
Антонич, Василь Стус, Микола 
Вінграновський, Іван Багряний. 
Виставка мала відбутися в ме
жах VIII Міжнародного дитячого 
фестивалю у Львові.

20 та 22 червня у концертній залі 
Львівської обласної філармонії 
відбулися два ювілейні вечори 
відомої піаністки, заслуженої 
артистки України Етелли Чуп
рик. У філармонії, пропонуючи 
слухачам музику від бароко до 
ХХ століття, вона відсвяткувала 
свій 50річний ювілей. Солістка 
виступала разом з Академічним 
симфонічним оркестром фі
лармонії під орудою головного 
диригента Іллі Ступеля.

У Львівському палаці мистецтв 
відкрито фотовиставку Любо
ві Маркевич „Моє відчування 
Чикаго“. За словами авторки, ви
ставка репрезентує особисте ба
чення й чикагські спостереження 
впродовж останнього року. 
Фотографії для неї були зроблені 
під час прогулянок містом у різні 
пори року. Виставка триватиме 
до 3 липня.

За матеріалами інформагенцій

Особливо добре болгари сприйняли 
пісню „Ой, гиля, гусоньки на став“ 
(солісти — Алла Павлик і Володимир 
Вівчарик) та кант „Через поле широ-
кеє“ (солісти — Алла Павлик і Андрій 
Кузик). Не міг оминути „Орфей“ 
у ювілейний рік Тараса Шевченка — 
слухачі почули „Думи мої, думи мої“ 
в обробці Євгена Козака.

У рамках фестивальної програ-
ми „Орфей“ найкраще виконав твір 
Олександра Архангельського „Бла-

жен муж“. Його й відібрали для зву-
чання на гала-концерті. Завершився 
захід врученням нагород: орфеїсти 
отримали відзнаки від настоятеля 
храму Івана Стойкова, від голови об-
щини Поморія Івана Алєксєєва, а журі 
фестивалю, яке складалося з музи-
кознавців і духовенства, відзначило 
„емоційне та зворушливе виконання“ 
львів’ян. За високопрофесійне керу-
вання хором відзнаку здобув і дири-
гент „Орфею“ Володимир Вівчарик.

Наталя ЯЦЕНКО

m Закінчення. Початок на 3 с.

високі ноти

„Орфей“ зворушив болгар
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за філіжанкою кави

Музика, що тяжіє до коренів

Вони в музиці трохи більше, ніж три роки. Однак уже знайшли своїх 
поціновувачів. Їхні пісні розраховані на підготовленого слухача, 

який не сприймає примітиву. У них — поєднання музики і доброго 
тексту. Кожен із виконавців вносить новизну та оригінальність. На 
сьогодні сталий склад колективу — це його засновниця, бандуристка 
Олена Коссак та перкусист Тарас Приведа.

Поєднали непоєднуване
Оленка грає на бандурі зі шести ро-
ків. Була учасницею капели банду-
ристок „Дзвіночок“, з якою об’їздила 
чи не пів-Європи. Вчителі радили 
віддати доньку до школи ім. С. Кру-
шельницької, однак батьки-науковці 
серйозно не сприйняли перспектив 
музичного майбутнього доньки.

Після закінчення школи Олена 
опанувала маркетинг і логістику 
у Львівській політехніці. Тут по-
знайомилася зі своїм майбутнім 
чоловіком, студентом архітектури. 
Згодом почала працювати комерцій-
ним директором архітектурно-бу-
дівельної компанії, яку вони разом 
заснували. Але і музики не полиша-
ла — у студентські роки грала в „За-
співі“, згодом створила рок-гурт Fata 
Morgana, стажувалася у студії звуко-
запису „Мелос“, де створила і запи-
сала два альбоми інструментальної 
асоціативної музики — „Симпозі-
ум“ і „НічДень“. І загорілася ідеєю 
створення етногурту. Відтак роз-
почався пошук музикантів, репер-
туару, розроблення оригінальної 
ідеї цілісності поєднання музичних 
інструментів, пошук манер вико-
нання та співу, відтворення пісень, 
формування власного музичного об-
разу. Так виникла „Ойкумена“.

— Ми граємо на архаїчному 
українському народному інструмен-
ті, який увібрав у себе душу народу 
і пробуджує тяжіння до коренів. Слу-
хаючи бандуру, люди хочуть говори-
ти і співати українською. Друга скла-
дова — це африканський релігійний 
барабан джамбе. Поєднавши, здава-
лося б, непоєднуване, ми заклика-
ємо людей шукати свої корені і по-
вертатися до них, зрозуміти, звідки 
ми є і куди йдемо, — пояснює Олена.

На джамбе грає Тарас Приведа. 
Прийшов до гурту через рік після 
його заснування. До того не цікавив-
ся музикою. Займався спортом, закін-
чив Київський національний універ-
ситет ім. Т. Шевченка за спеціальніс-

тю „Видавнича справа і редагування“, 
навчався в аспірантурі. Оленку знав 
із дитинства. А коли почав працюва-
ти в одній організації з нею, то якось 
випадково взяв до рук барабан…

Не боячись 
експериментів
Спочатку у гурті були два бараба-
ни і дві бандури, потім — сопілка, 
саксофон, тепер пробують додати 
флейту. Склад „Ойкумени“ періо-
дично змінюється, адже дівчата, які 
приходять до гурту, невдовзі ви-
ходять заміж і народжують дітей. 
Сопілкарка і бек-вокалістка Ірина 
Салюк після декретної відпустки 
має намір повернутися до „Ойкуме-
ни“. А флейтистка Юлія Новікова 
нещодавно мала з гуртом дебютний 
виступ. Олена Коссак переконана, 
що зміни в комбінуванні музичних 
інструментів — це також розвиток 
і вдосконалення, що кожна людина 
повинна відкривати в собі творче 
начало і розвивати його. Тому двері 
„Ойкумени“ завжди відчинені для 
творчих людей із цікавими ідеями.

Позаяк тепер є великі можливос-
ті в техніці, то одним-двома інстру-
ментами можна домогтися багато. 
Скажімо, вмонтований у бандуру 
мікрофончик додає їй звучання. Та 
й музика тяжіє до індивідуалізму. 
А починали ойкуменівці з того, що 

декілька сумних народних пісень 
вдало переробили на веселі. Згодом 
почали переходити у формат ав-
торської музики. Відтак із етноте-
чії повільно перетекли в етноджаз. 
Думку до слухача доносять не лише 
грою, а й тим, що Тарас пише вірші, 
а Оленка — музику до них. Загалом 
у репертуарі „Ойкумени“ сьогодні 
близько півсотні пісень. Це авторські 
на слова класиків, авторські сучасні, 
народні в авторському баченні та ди-
тячі. Вони зібрані в два альбоми: „Чи 
ти мене любиш?“ і „День сонцестоян-
ня“. У найближчій перспективі — ще 
один, на слова Ліни Костенко.

— Якби мені торік не випало 
писати музику до вистави про Ліну 
Костенко, я би ніколи не зважилася 
на створення пісень на слова класи-
ків, адже це велика відповідальність. 
Не можна обмежуватися трьома ба-
нальними акордами, адже класики 
сказали стільки глибокого, важливо-
го і філософського, що мусиш сте-
жити, аби примітивною мелодією не 
зіпсувати текст, — пояснює Олена.

На думку Олени і Тараса, вико-
навцеві не можна виходити на сце-
ну лише для того, щоб отримувати 
оплески. Треба доносити до гляда-
ча-слухача власну концептуальну 
думку, проявити сміливість і вести 
за собою ту частину суспільства, яка 
тебе сприймає і тобі довіряє.

Вони долучилися до проекту 
„Казкоманія“. Під час Революції 
гідності зорганізували громадський 
рух „Автомайдан-допомога“. До 
200-ліття Тараса Шевченка у пря-
мому ефірі „FM-Галичина“ співали 
„Заповіт“ у власній музичній інтер-
претації. Ще одну ідею їм не вдало-
ся зреалізувати — запропонувати 
Петрові Порошенку долучитися до 
флешмобу прочитання напам’ять 
„І мертвим, і живим“ і приурочити 
це до його інавгурації. Адже чи не 
кожен рядок цього Шевченкового 
твору спонукає нас до певних дій.

„Ойкумена“ є учасницею бага-
тьох фестивалів. Коли газета готу-
валася до друку, гурт вирушив до 
Києва, на фестиваль „Древо роду“. 
А через два місяці його очікує ту-
ристично-культурно-просвітницька 
поїздка до Франції.

Ірина МАРТИН
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мала проза

Василь Чабан добре відомий у Львівській політехніці не тільки як професор 
теоретичної та загальної електротехніки, а й автор оригінальної прози. 

Пропонуємо увазі читачів нові твори письменника

Зелені чоловічки
Не дивлячись на небезпеку, я вирішив таки їхати. До Луць-
ка якихось 140 км, думаю, що проскочу. О 10.00 виїхав. Об-
минувши вуличні пости, за годину я вже минав Кам’янку. 
Але при виїзді з містечка нарвався на невідому бронеколо-
ну, обліплену зеленими чоловічками без розпізнавальних 
знаків. Наче в Криму 2014-го, подумалось. Але ні — з пе-
реднього бронетранспортера з відкритого люка виглядав 
по пояс Джинґіз-хан. Він не соромився власних атрибутів: 
він був гордий воїн. На кудлатій шапці сяяв двоголовий 
орел-мутант, а в правиці майорів відомий на всі улуси три-
колірний прапор. Джинґісиди здрібніли. Заради розваги 
випустили по моєму автомобілю декілька автоматних черг. 
Але я їхав далі, не звертаючи уваги на ординські витівки.

За Гороховом мене щось тузнуло: а чи не заїхати 
в гості до небіжчиць бабуні й матері. Не роздумуючи, 
звернув уліво на Локацьку дорогу, і так опинився в Заго-
рові. Удома застав лише бабуню Ольгу. Матері не було. 
Старий годинник пробив 11.00. Як так? — Це неможли-
во, щоб за годину добратися зі Львова до Загорова. Годи-

ну дороги я розміняв ще в Кам’янці. Виходить, що я за-
стрелений. А в моєму новому світі часу немає. Моє тіло 
мабуть лежить там, якщо не розмозжене гусеницями.

Відчуття, признатись, не з приємних — усвідомлюва-
ти, що ти мертвий. Але бабуня була рада нашій зустрічі, 
тож я не хотів її засмучувати. Старався навіть усміха-
тися. Але, не дивлячись на це, в очах її я все ж таки по-
бачив смуток. Далі хитрувати не було сенсу. І я попро-
сив її переконатися, чи я ще не захолонув. На що вона 
відповіла, що поки що ні. А раз так, то треба поспіти 
зателефонувати дружині, аби дати поради, як ростити 
й виховувати наших малолітніх діток, а ще, як і до кого 
звертатися з моїх друзів, аби допомогли успішно захис-
тити дисертацію. Що я і зробив.

Бабуня, дивлячись на мене й мої дії, сказала: „Васи-
лю, скинь сорочку, я подивлюся куди тебе вразила смер-
тельна куля“…

25.03.2014, Львів

Альпініст
Світлій пам’яті закатованого бійця Небесної сотні Ю. Вербицького,  

на честь якого названо одну з вершин грузинського Кавказу.

Альпініст дерся по прямовисній скелі у зв’язці — удвох. 
Він знав наперед, що йому не доведеться спускатися 
вниз, бо піднімався на власну Вершину. Вона така висо-
ка, що з неї видно Україну. А якщо добре постаратися, 
то можна дістати Сонце.

На альпіністі була належна екіпіровка, тільки не ви-
стачало репшнура індивідуальної страховки: брезентове 
вбрання з підсиленими наколінниками з теплим светром, 
курткою, захисний шолом на голові, очі захищені темни-
ми окулярами, на руках брезентові страхувальні рукави-
ці, капронові шнури, на грудях обв’язка, що скріплює гру-
ди й два наплічники, паски, законтрагаєний карабін, за 
плечима рюкзак із запасним светром, харчами, наметом 
на двох, їжею. А ще погойдувався примус. Черевики на 
гофрованих підошвах міцно зчіплювали ноги зі скелисти-
ми виступами. Альпініст упевнено працював молотком, 
забиваючи титанові гаки все вище і вище. Так вони удвох 
у зв’язці впевнено крок за кроком долали висоту.

Коли стало не вистачати кисню, товариш змушений 
був проти власної волі повернути вниз. Його рятуваль-
ники знайшли напівживого в лісі.

Лікарі зробили все, аби він вижив і розповів, як там 
на висоті.

Альпініст видирався далі наодинці з вітром. Наре-
шті зійшов на власну вершину — Вербицького, але не 
зупинився. Йому пощастило закинути шнурок із гаком 
на Сонце й продовжити підняття ще вище. Сонце сліпи-
ло його своєю яскравістю і вабило своєю небаченою на 
землі чистотою. Він розумів, що частинку цієї небаченої 
чистоти чекають від нього його побратими там, внизу, 
звідки його послала Батьківщина.

Альпініста не стало. Він розчинився у сонячному 
світлі. Він став його частинкою. Саме вона пізніше осві-
тить Небесній сотні дорогу на Небо.

05.04.2014, Львів

Зорі
Надвечір хмари заволокли небо. Настала до того темна ніч, 
що не видно було навіть вікон. Здавалося, що перед очима 
суцільні стіни. І на тобі стільки світла. Вибіг у сад, а там 
у траві море зір. Видно, Господь жбурнув жменю з неба. Але 
що робити з ними? Хутчіш за кошиком. Позбирав. Накрив 
брезентом і відніс у льох, щоб не лякати сусідів. Мало чого.

Але мабуть ці зорі були прямісінько з нашого неба 
над головою, бо зоряні ночі зникли назавше. А темінь 

почала жахати навіть найсміливіших. Що вже казати про 
мене. І тут я пригадав про мій зоряний кошик. Забіг на-
помацки у льох. До кошика — а зорі всі згасли. Я не знав 
тоді, коли збирав їх, що зорі в неволі гинуть.

Я, нехотячи, зробив те, чому нема прощення на 
світі…

14.06.2014, Ст. Загорів
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cпортогляд

Політехніки виходять у фінал  
і стають чемпіонами

Чемпіоном Львівської області з ту-
ризму серед студентів вищих на-
вчальних закладів І — ІІ рівнів 
акредитації Львівської області ста-
ла команда Технологічного коледжу 
Львівської політехніки. У фінальній 
частині змагань взяло участь 7 ко-
манд по 6 осіб. Програма першості 
зі спортивного туризму включала 
туристичну естафету — учасники 
встановлювали намети та на швид-
кість укладали рюкзаки, майстру-
вали ноші й транспортували на них 
„травмованого“. Крім того, відбувся 
кулінарний конкурс, а також конкурс 
емблем команд на туристичну тема-

тику й конкурс бівуаків. За підсумка-
ми усіх вправ І місце з 12-ма балами 
посіла команда Технологічного ко-
леджу, а ІІ місце — команда Коле-
джу транспортної інфраструктури. 
Третіми стали студенти медичного 
коледжу „Монада“.

Переможці та учасники змагань 
нагороджені грамотами й дипломами.

Чоловіча баскетбольна команда 
Львівської політехніки пере могла 
у фіналі V чемпіонату України 
з баскетболу серед ВНЗ. Фінальні 
ігри V чемпіонату України з баскет-
болу (чоловіки) серед вишів України 

відбувалися з 1 до 6 червня на базі 
Націо нального технічного універ-
ситету України „КПІ“. В них взяли 
участь команди Класичного при-
ватного університету Запоріжжя, 
Львівської політехніки, Національ-
ного університету „Харківський по-
літехнічний інститут“ та команда 
господарів завершальних змагань. 
Збірна Львівської політехніки (тре-
нер — Анатолій Заверікін) посіла 
перше місце, обігравши у фіналі 
команду Класичного приватного 
університету Запоріжжя з рахунком 
96:67. На третьому місці — команда 
Харківської політехніки.

здоровий спосіб життя

Примножити сили, додати вітамінів, 
поділитися вміннями
Якщо вам ніяк не вдається 

розпочати жити по-новому 
з понеділка — щоб і харчування 
збалансоване, і повітря чистого 
щодня багато, і сон повноцін-
ний, і рух — почніть із настан-
ням канікул. Літо сприяє цьому, 
бо годі всидіти у сонячний день 
вдома і їсти гамбургери, якщо 
очі розбігаються від ягідно-
фруктового розмаїття…

Улітку мимоволі хочеться збільшити 
кількість рослинної їжі. Що ж, тако-
му бажанню слід потурати якнайчас-
тіше, однак не забувати при цьому, 
що саме на час канікул, як свідчить 
медстатистика, припадає найбіль-
ше харчових отруєнь. Але варто не 
тільки ретельно мити овочі і фрукти, 
зелень, а й дотримуватися балансу: 
білки й жири абсолютно з раціону не 
виключаємо, тільки змінюємо їх на 
легші, наприклад, частіше до салатів 
кладемо не сметану, а нерафіновану 
оливкову олію, присмачену кількома 
краплями лимонного соку.

Окрім раціону, зазнає змін і фі-
зична активність — саме влітку 
найлегше почати бігати зранку 
чи ввечері (уже була свідком, як із 
зростанням добової температури 
аматорів-легкоатлетів на стадіонній 

доріжці побільшало), почати загар-
товуватись (хоча би ходити босоніж 
по піску, траві, гальці — бонус для 
імунітету), полюбити завдяки ігро-
вим видам спорту (не грати у карти, 
а у пляжний волейбол, любитель-
ський бадмінтон чи дворовий фут-
бол) пари з фізкультури.

Хто ж займатиметься тренуван-
ням серйозно, мусить пам’ятати про 
поступовість навантажень і про те, 
що заняття на природі корисніші, 
ніж у залі. Після тренувань змен-
шити м’язову втому, сприяти швид-
шому відновленню організму та 
зробити ефективнішими наступні 
тренування здатні соки — каву-
новий і томатний. У кавуні, згідно 
з дослідженнями вчених Технічного 
університету Картахени (Іспанія), 
є амінокислота, яка, сполучаючись 
із оксидом азоту, розширює крово-
носні судини, а також міститься спо-
лука, що допомагає вивести з тканин 
тіла молочну кислоту. Подібний 
вплив на організм людини має і то-
матний сік. Це довели дослідження 
грецьких учених, які упродовж двох 
місяців спостерігали за спортсмена-
ми, котрі пили після тренувань то-
матний сік, і тими, котрі не пили — 
розтягнені й напружені м’язи у пер-
ших поверталися до норми швидше.

Якщо під час навчання лягати 
спати в гуртожитку не вдавалося 
раніше півночі, то влітку можна 
приділити сну більше уваги. При 
цьому відмовитись на якийсь час від 
комп’ютера (очам відпочинок осо-
бливо потрібний), замінивши його 
на читання звичайних книжок, які 
хотілось давно прочитати.

Відпочинок найбільш ефектив-
ний тоді, коли є зміна не лише ді-
яльності, а й звичного місця прожи-
вання. Зокрема, для політехніків на 
березі Чорного моря діє оздоровчий 
табір, який у серпні стане місцем ще 
й навчально-спортивних зборів.

— Тренуватися і відпочивати 
в Коблево 12 днів будуть дівчата 
і хлопці-гандболісти, можливо, до 
них приєднаються ще й баскетболіс-
ти. Фінансує такі поїздки переважно 
університет, хоч і студенти доплачу-
ють частину грошей, — повідомив за-
відувач кафедри фізичного виховання 
Львівської політехніки Віктор Коря-
гін. Він також зазначив, що в Алушті, 
як звиклося раніше, зборів баскетбо-
лістів не буде, а от у серпні у „Полі-
техніку-3“ ще й можливий чемпіонат 
ветеранів волейболу України.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО
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Утікач з 
армії

Реакція 
на жарт

Вибір між 
двома 
можли-
востями 

Найвища 
точка не-

бесної 
сфери над 
головою 

Італійський 
письменник, 

автор роману 
„Ім’я троянди“

Літера 
українсь-

кого 
алфавіту

Харчо-
вий про-

дукт

Ш. Перро 
зобразив 

його у 
чоботях

Забитий 
у ворота 

м’яч

Устано-
ва, де 

читають 
лекції з 

астроно-
мії, кос-
монав-

тики

Держава 
на чолі з 
еміром

Кінцівка 
людини

Геоде-
зичний 
прилад

Установ-
ка для 
поділу 

атомних 
ядер

Іспан-
ський 

танець

Розмінна 
монета 
Лаосу

Виграш 
партії у 
шахах

Група 
політич-

них змов-
ників

Великий публічний 
успіх, бурхливе 

схвалення

Ворожін-
ня на 

долоні

Україн-
ська ес-
традна 

співачка

Бог 
грому у 
сканди-

навів

Кущова 
верба

Телефон-
ний ана-
лог „слу-
хаю вас“

Одинич-
ний 

вектор

Твір 
Тацита 
з історії 
Риму

Нездій-
сненна 

мрія

Не про-
фесіо-

нал, лю-
битель

Амери-
канська 
ропуха

Єгипет-
ський бог 

Сонця

Одиниця 
виміру 
площі 
землі

Нота

Прези-
дент 
США

Політич-
ний 

замах

Рідина 
з різким 
запахом, 
розчин-

ник

Фігура в 
гімнас-

тиці

Держава 
в Азії

Мис на 
півночі 

Шотлан-
дії

Бог війни 
у давніх 
греків

Ріка в 
Сибіру

Нижня 
частина 
човна

Столиця 
Португа-

лії

Помічник 
свяще-

ника

Стійкість 
організ-
му до 

інфекції

Частина 
спек-
таклю

Легенда 
амери-

кансько-
го боксу

У буддиз-
мі пере-
селення 

душі

Одиниця 
радіо-
актив-
ності

Будинок
Велика 
кора-

бельна 
шлюпка

Штучна 
мова, 

створена 
де Боф-
роном

Спаситель, посла-
ний Богом на 

Землю; рятівник

Корова, 
коханка 
Зевса

Нафто-
наливне 

судно

Кормова 
частина 
палуби

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 19
Горизонтально: 6. Панда. 7. Танатос. 9. Ефект. 10. Рейн. 11. Орел. 
12. Зіґфрід. 15. Спіка. 17. Актив. 19. Руа. 20. Пул. 21. Селена. 22. Яранга. 
23. Гідра. 24. Гамбіт. 26. Баласт. 28. Орт. 29. УПА. 30. Замок. 32. Страх. 
33. Перерва. 35. Віче. 36. Тире. 37. „Тоска“. 38. Артемон. 39. Талія. 
Вертикально: 1. Ватерпас. 2. Газета. 3. Параф. 4. Гетера. 5. Акустика. 
7. Тонзура. 8. Стодоля. 13. Гладіатор. 14. Репертуар. 16. Коломбо. 
18. Контакт. 24. Графолог. 25. Торпеда. 26. Балатон. 27. Трагедія. 
31. Клімат. 32. Сирота. 34. Еклер.

J J J

Генпрокуратура вирішила перевірити законність 
отримання „визначним письменником“ В. Ф. Яну ко
вичем гонорару 32 млн. гривень за дві його книжки.
Тепер у В.Ф. з’явився перший і, можливо, єдиний 
читач — слідчий, який буде вимушений оцінювати 
ці „шедеври“…
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені до-
кументи: 
диплом ВК № 36582827, виданий Наці
ональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Павлова Павла 
Вільовича;
залікову книжку № 10100006, видану 
Національним університетом „Львів
ська політехніка“ на ім’я Лук’яненка 
Владислава Олександровича;
залікову книжку, видану Національ
ним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Янчишина Анатолія 
Анатолійовича;
студентський квиток № 1217023, ви
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Скірки 
РоксоляниХристини Романівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Власюка Ігоря 
Дмитровича;
залікову книжку, видану Національ
ним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Солуйка Назарія Воло
димировича;
студентський квиток № 08386734, ви
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Собіс
тянської Анастасії Русланівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Горбей Назара 
Михайловича;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Джавали Олени 
Володимирівни;
студентський квиток № 09118122, ви
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тутик 
Марини Максимівни;
диплом КВ № 755648, виданий Львів
ським політехнічним інститутом на 
ім’я Петрова Олега Олеговича.

Спільними зусиллями погасимо борги!
Відомо, що надходження коштів до бю
джету Пенсійного фонду України зале
жить від своєчасної сплати платниками 
страхових внесків.

З метою наповнення бюджету Фонду 
ми проводимо заходи щодо легалізації 
заробітної плати та трудових відносин 
у сфері зайнятості населення, дотриман
ня страхувальниками законодавства про 
оплату праці. Працівники управління бе
руть участь у засіданнях комісії з питань 
легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення, ліквідації забор
гованості з виплати заробітної плати, 
забезпечення повноти і своєчасності 

сплати податків та єдиного соціального 
внеску при районній адміністрації.

Управління проводить спільні заходи 
з органами ДВС із дотримання законо
давства про виконавче провадження при 
виконанні рішень судів про стягнення 
коштів на користь держави за позовами 
органів ПФУ, вимог про сплату недоїмки зі 
страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, рішень 
управління про накладення штрафів і на
рахування пені та постанов у справах про 
адміністративні правопорушення.

Щоквартально проводимо спільні на
ради, щомісячні засідання спільної робочої 

групи, ознайомлення з матеріалами вико
навчого провадження, спільні виїзди з ме
тою опису майна боржників та встановлен
ня фактичного місця знаходження, ведемо 
аналіз виконавчих проваджень, за якими 
закінчився 6місячний термін виконання.

Отже, одним із резервів наповнення 
бюджету Фонду залишається погашення 
заборгованості. Про це слід пам’ятати 
керівникам підприємствборжників та 
неухильно дотримуватись платіжної 
дисципліни.

Управління ПФУ  
в Залізничному районі м. Львова

Заробітна плата в конверті —  
майбутнє без гарантій

За нинішніх реалій проблема офіційної 
виплати заробітної плати та легалізації 
зайнятості набула особливої гостроти. 
Усвідомлюючи важливість оформлення 
трудових відносин на законних підставах, 
більшість працедавців ведуть виробничу 
діяльність у правовому полі. Але є й такі, 
хто, намагаючись збагатитися, ухиляється 
від перечислень обов’язкових платежів, 
використовує нелегальну працю й випла
чує заробітну плату в конверті. Корінь цієї 
проблеми — у невмінні громадян користу
ватися своїми конституційними правами, 
недостатньому рівні правової освіти, від
сутності свідомості та поваги до законів, як 
у керівників підприємств, так і працівників.

Варто нагадати, що трудовий договір — 
це двостороння угода між працедавцем 
і найманою особою, де право однієї сто
рони відповідає обов’язку іншої. Вико
ристання тіньових схем найму робочої 
сили позбавляє працедавця можливості 
вимагати від працівника якісної роботи, 
підпорядкування правилам внутрішнього 
трудового розпорядку тощо.

Для персоналу неофіційна зайня
тість — це нестабільна та дуже ризикова
на праця, позаяк ніхто не гарантує за неї 
оплату. Дехто просто не розуміє, що від
сутність правового регулювання трудових 
відносин робить громадян незалежної 
держави рабами. Адже, працюючи „на пта
шиних правах“, працівники позбавлені ба
гатьох соціальних гарантій, передбачених 
Кодексом законів про працю України: пен
сійного забезпечення, права на допомогу 
з тимчасової непрацездатності, оплачува
ну відпустку, матеріальне забезпечення 
у разі безробіття, охорону праці та ін. Пе

ріод нелегального працевлаштування не 
зараховується до трудового стажу. Нерідко 
прихована зайнятість набуває рис приму
сового характеру, коли нелегали вимушені 
трудитися понад нормований час, у свят
кові або вихідні дні, виходити на роботу 
у нічні зміни та ін. Як наслідок, збільшуєть
ся профзахворюваність, знецінюється вар
тість робочої сили, руйнується психологія 
працівника. Ті, хто в силу життєвих обста
вин погоджується на отримання заробіт
ної плати в конверті, вимушені змиритися 
з думкою, що на схилі літ отримуватимуть 
мізерну пенсію, оскільки відрахування до 
Пенсійного фонду здійснювалися не в пов
ному обсязі або не сплачувалися взагалі.

Тіньова зайнятість також суспільно не
безпечна для громадськості, адже кожний 
з нас є споживачем послуг у сфері громад
ського харчування, торгівлі, транспортних 
перевезень, будівництва. А через низьку 
якість виконаної нелегалами роботи збіль
шується аварійність на дорогах, зростає 
кількість харчових отруєнь, нещасних ви
падків на виробництві та ін. І це — законо
мірно, оскільки неоформлений працівник 
не проходить обов’язкового медичного об
стеження, з ним не проводять інструктажі 
та навчання з техніки безпеки, охорони 
праці тощо.

Нині кожному треба пам’ятати: заро
бітна плата в конверті — це майбутнє без 
гарантій. Тому не варто жити нинішнім 
днем, віддаючи перевагу тимчасовим ви
годам, слід задуматися, яка перспектива 
чекає на тебе завтра.

Управління ПФУ  
в Залізничному районі м. Львова
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На першій сторінці світлина Катерини ГРЕЧИН. 

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з Днем народження 
першого проректора Львівської по-
літехніки професора 

Володимира Андрійовича  
ПАВЛИША.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії 
та наснаги, родинного затишку. Нехай кожен Ваш 
день буде наповнений корисними справами і те-
плом людських сердець, а мрії втілюються у життя 
та приносять радість і задоволення.

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з Днем народження про-
ректора Львівської політехніки з науко-
вої роботи 

Зоряна Григоровича  
ПІХА.

Бажаємо щастя людського, здоров’я міцного.
Хай Матір Божа Вас охороняє
і з небес Вам добро посилає.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
27 червня — „Уклін Тобі, Тарасе!“ (концертна програма). 18.00.
29 червня — „Наталка Полтавка“ (опера). 12.00,  

„Vivat оперета!“(концертна програма). 18.00.
3 липня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
4 липня — „Створення світу“ (опера). 18.00.
5 липня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
6 липня — „Vivat оперета!“(концертна програма). 18.00.

Національний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
26 червня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
27 червня — „Одруження“. 18.00.
28 червня — благодійний концерт „…на сцену!“. 18.00.
1 липня — „Назар Стодоля“. 18.00.

Камерна сцена
29 червня — „Смак до черешень“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
27 червня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
28 червня — „ MaNa HatTa“. 19.00.
29 червня — „Лісова пісня“. 19.00.

Перший український театр для дітей 
та юнацтва
28 червня — „Попелюшка“. 14.00.
29 червня — „Beautiful Карпати“ (прем’єра). 15.00.
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