
6 7 14
Теплоелектростанції — 
не альтернатива 
атомним

Світ писанок і гаївок 
у студентському 
виконанні 

Молоді науковці 
Політехніки 
на передовій і в тилу 

освітній студентський тижневик #11 [2891] 23 — 29 квітня 2015

Підтримай своїх захисників!



ч. 11 [2891]
23 — 29 квітня 20152 ч. 11 [2891]
23 — 29 квітня 20152 ВАША ДУМКА

Як Ви ставитеся до екстремальних видів спорту?
Альпінізм, парашутизм, 

роуп-джампінг, дельта-
планеризм, скейтбординг, 
серфінг — кількість видів 
спорту, які дають змогу 
людині відчути смак ризику 
в мирних умовах, щороку 
зростає. Очевидними пере-
вагами екстріму над більш 
спокійним дозвіллям є його 
здатність розбудити жагу до 
життя, зняти стрес, подолати 
багато страхів і загарту-
вати характер. Сприяє він 
і пізнанню себе, зокрема, 
власних можливостей 
і обмежень. Відкриті пси-
хо-фізичні резерви додають 
впевненості, а то й допома-
гають позбутись депресії.

Це з одного боку, а з друго-
го — небезпека серйозно 
травмуватись і втратити 
віру в себе. Щоб цього не 
сталось, потрібно почина-
ти з малих навантажень, 
слухатись свого тіла й по-
рад досвідченіших друзів. 
Багато інформації можна 
знайти в інтернеті, перегля-
даючи відео, читаючи блоги 
й профільні сайти. Для тих, 
хто боїться травмувань, 
існує промовиста статисти-
ка — найбільш травматич-
ними олімпійськими видами 
спорту є бокс і гандбол, 
а любий більшості футбол 
(професійний футболіст 
отримує понад 200 травм 
на рік), як не дивно, очолює 
список видів спорту, які ма-
ють максимальну кількість 
летальних наслідків (най-
частіше причина у серці, яке 
не дає собі ради з великими 
навантаженнями).

Але, як то кажуть, вовка 
боятися — у ліс не ходити. 
Тому чоловіки, а саме вони 
найбільше надають перевагу 
екстремальним видам спор-
ту, щоб задовольнити закла-
дені в них природою потре-
би визнання, агресивності, 
продовжують випробовувати 
себе й долю — занурюватись 
у морські глибини з аквалан-
гом, видряпуватись на скелі 
чи долати урбаністичні пере-
шкоди (про паркур читайте 
на с. 16).

Сергій Маслаков, студент третього курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Починав з маленьких трамплінів“
Спорт, яким займаюся, називається вело-фрірайд, тобто 
вільна їзда на велосипеді по дорозі, де є пагорби, гілки, інші 
перешкоди, через які треба перестрибувати. Спочатку вчишся 
їздити на звичайному велосипеді, потім — стрибати на ньому 
в парку, заскакувати на бордюри, а тоді вже можна виїжджати 

у Карпати. Тож я купив звичайний велосипед, на якому їздив по місту, зго-
дом — за містом, пізніше купив велосипед потужніший. Починав, щоб не 
травмуватись, з маленьких трамплінів. Фрірайд допомагає бути витривалим 
(така їзда виснажує), уважним і концентруватись на діях.

Сергій Дмитрук, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Мрію стрибнути з парашутом“
Я хотів би зайнятись якимсь екстремальним видом спорту, 
але для цього треба мати відповідне оточення, яке підтри-
мувало б. Мрію стрибнути з парашутом, спуститися по гір-
ських річках на каяку. Небезпеки не лякають, бо інструктор 
докладно пояснить, як уникнути травм, та й важливо зосере-

джуватись на приємних емоціях. Уже долучився в соцмережі до групи тих, хто 
займається парашутизмом, дізнався ціну стрибків, тож невдовзі запропоную 
друзям провести час весело й активно.

Олег Красильников, асистент кафедри дизайну архітектурного 
середовища Інституту архітектури:

„Прогрес приходить з падіннями“
Сноубордом захопився на першому курсі. Спочатку з друзями 
брали амуніцію на прокат, згодом почав її купувати. Інколи 
їду в гори заради трюків, іноді — заради розслаблення. Ра-
ніше я намагався зробити багато швидких спусків, тепер їх 
менше, але більше задоволення. Сноубордом можна займа-
тися і у Львові — побудований сноупарк у Парку культури, аби тільки випадав 
сніг. Були травми, які „вибивали“ мене на місяць, але тоді, як я вже сноуборд 
полюбив, і повороту назад не могло бути. У будь-якому екстремальному виді 
спорту прогрес настає не тоді, як ти обережно катаєшся, а коли починаєш па-
дати і вдарятися.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Петро Никончук, студент першого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Ризикувати зайвий раз не варто“
Я не є великим прихильником спорту, навіть футболу — ди-
влюсь лише найбільш значимі матчі, бокс і „Формулу-1“. Ра-
ніше сам трохи займався волейболом. Щодо екстремальних 
видів спорту, то я їх адептів не розумію, бо вважаю, що ризи-
кувати зайвий раз не варто. Гадаю, що таким людям або бракує 
адреналіну, або вони мають бажання самовиразитися, виділитись із натов-
пу. Виділятись можна ж у більш природний спосіб, а щодо адреналіну, то він 
з’являється, коли вболіваєш за улюблені команду чи спортсмена. Хоча було б 
цікаво спробувати подолати страх висоти.
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Як Ви ставитеся до екстремальних видів спорту? студентські ініціативи

Молодь підтримує захисників ділом 
та добрим словом
Напередодні свят активісти 

профбюро студенти Інститу-
ту гуманітарних та соціальних 
наук долучилися до допомо-
ги українській армії — плели 
маскувальну сітку для 80-ї окре-
мої аеромобільної бригади.

Долучитися до акції могли всі охочі, 
адже основу для плетіння розмісти-
ли у холі 4 навчального корпусу. Ак-
тивну участь взяли студенти різних 
курсів ІГСН та ІТРЕ, згодом приєдна-
лася також молодь ІКНІ, ІКТА, ІБІД. 
Допомагав студентам заступник 
директора ІГСН Олександр Горбач, 
забезпечивши всіма потрібними ма-
теріалами. Зацікавлені цією справою 
були також і викладачі, аспіранти, 
технічний персонал, які, як тільки 
знаходили вільну хвилинку, вплітали 
вузлик за вузликом із щирою надією 
на мирне майбутнє і перемогу.

„Ми віримо, що наша праця і мо-
литви не пройдуть дарма, що всі по-

бажання країні, героям та народу 
здійсняться! Не буде кровопролиття, 
смертей, брехні… Не буде страху за 
завтрашній день, за майбутнє, за своїх 
рідних та Україну“, — такі слова можна 
було почути від молоді під час роботи.

На таку клопітку та потрібну пра-
цю пішло не так багато часу — минув 

тиждень і сітка готова. Хотілося б, 
щоб ще більше було активних ініціа-
торів різних акцій, охочих допомог-
ти українській армії.

Анастасія СБРОДОВА,  
студентка першого  

курсу ІГСН

для перемоги

Допомагати армії повинен кожен
Такої позиції дотримуються 

педагоги та студенти Золочів-
ського коледжу, що є відокрем-
леним структурним підрозділом 
Львівської політехніки. Про 
це редакції розповів заступник 
директора з навчально-вихов-
ної роботи Михайло Рудий, 
який перед Великоднем побував 
в університеті.

До волонтерства в коледжі долучи-
лися давно, фактично від початку 
війни на Східній Україні. Хоча до 
того вже опікувалися сиротинцем 
у Сасові. У Золочеві є навчальний 
центр Національної гвардії і вій-
ськова танкова частина. Туди часто 
навідуються студенти та викладачі, 
щоб передати харчі, одяг, медика-
менти, інструменти, прилади, які 
необхідні на передовій. Також вда-
лося налагодити співпрацю з цер-
квами, видавництвами і друкарня-
ми, що видають релігійну літературу 

і передавати її на фронт, особливо 
молитовники. Викладачі за власні 
кошти, які готові пожертвувати, ку-
пують найнеобхідніше. А студенти 
допомагають готувати різні стра-
ви, організовують для воїнів, котрі 
перебувають у Золочеві, тематичні 
заходи і концерти.

Нещодавно директор коледжу 
Ярослав Жулин передав для воїнів 
на передову власний дизельний ге-
нератор. А його заступник Михай-
ло Рудий коли дізнався, що один із 

військових підрозділів на передовій 
потребує машини для виконання 
бойових і тактичних завдань, то без 
вагань вирішив подарувати власний 
джип із потужним двигуном і приво-
дом на чотири колеса.

— Я користувався цим авто пе-
реважно, коли їздив за місто на ри-
боловлю. Без цього можна обійтися, 
адже вважаю, що якщо я не на пере-
довій, то тут повинен робити все, що 
можу, — розповідає пан Рудий. — 
Загалом не вважаю себе волонтером, 
адже не належу до жодної волонтер-
ської організації. З іншого боку, ко-
жен із нас повинен бути волонтером 
мірою своїх можливостей.

Заступник директора коледжу 
вважає, що для того, щоб допома-
гати, не конче бути заможним, адже 
іноді маленька лепта вбогої людини 
значно важливіша за велику пожер-
тву багача.

Ірина МАРТИН
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актуально

Військова логістика під час війни
У день логістики 

у Політехніці, на 
кафедрі маркетингу 
і логістики, говорили 
про військову логісти-
ку, адже всі найболючі-
ші проблеми сьогоден-
ня пов’язані з війною 
на Східній Україні, яку 
провадить російський 
агресор.

До обговорення логісти-
ки як інструменту подо-
лання збройної агресії та 
її наслідків долучилися 
студенти, викладачі, вій-
ськові, волонтери. Магі-
странтка Ольга Данильців 
представила присутнім 
результати дослідження 
студентів — логістів і мар-
кетологів — „Військова 
логістика в Україні“, де 
йшлося про те, як громад-
ськість сприймає питання, 
пов’язані з військовою ло-
гістикою. Зокрема вияви-
лося, що фактично поло-
вина опитаних не знає, що 
таке військова логістика; 
вона, на думку більшо-
сті, лише зароджується, 

і здійснювати її повинні 
збройні сили.

Думку про те, що роз-
виток військової логістики 
стримує корупція, підтвер-
див радник голови Служби 
безпеки України Ярослав 
Антоняк, що був присутній 
на зустрічі. Представник 
Академії сухопутних військ 
Сергій Задерієнко розповів 
присутнім про управлін-
ня логістики у Збройних 
силах України, наголосив 
на тому, що потребує не-
гайних змін. Однак прак-
тикуючий логіст, майор 
80-ї аеромобільної брига-
ди, заступник командира 
3-го батальйону Роман Се-

геда, який має 15-річний 
досвід служби в армії, а та-
кож Богдан Масляк із ГО 
“Допоможи фронту“ спро-
стували більшість думок 
представника військової 
інституції, висловлюючи 
своє переконання в тому, 
що між тим, як повинно 
бути і як є насправді — сут-
тєві відмінності. Найбо-
лючіші проблеми на сьо-
годні — вчасне отримання 
інформації з передової про 
найнагальніші потреби 
і вчасне їхнє забезпечення, 
точні розрахунки потреб 
військових тощо. Також 
ішлося про нефаховість ба-
гатьох посадовців, що руй-

нує логістичні принципи. 
Присутні дійшли висновку, 
що на сьогодні найрушійні-
шою силою у логістичних 
просуваннях є саме волон-
терство. Всі погоджуються 
з тезою: „Дайте волонтерам 
бюджет — і Міністерство 
оборони не буде потрібне“.

Підсумовував обгово-
рення кожної логістичної 
проблеми завідувач ка-
федри Євген Крикавський. 
Втішно, що для студентів 
зустріч виявилася цікавою 
і доречною, позаяк вони 
активно брали участь в об-
говоренні і ставили запи-
тання присутнім, часто 
гострі і несподівані. До 
слова, до цієї зустрічі вони 
підготували сценку, ви-
клавши у формі монологу 
думки про те, як сприйма-
ють війну і воїнів в тилу та 
на фронті. Саме ці доволі 
зворушливі думки стали 
своєрідним епілогом, на-
лаштували присутніх на 
відповідну „хвилю“.

Модерувала зустріч до-
цент кафедри Наталя Чор-
нописька.

зустрічі з успішними

Завжди щось просуваємо
Експерт з просування бізнесу 

в соцмережах, представник 
Львівської академії бізнесу 
Сергій Гутюк розповів студен-
там-політехнікам про створення 
та реалізацію профілю фрі-
лансера в соціальних мережах 
Coogle + &Linkedin.

Зустріч відбулася у межах проекту 
„Освітньо-бізнесові мости“, до яко-
го відтепер долучилася Львівська 
академія бізнесу. Як розповів керів-
ник проектів академії Ігор Васюник, 
у планах є не лише проведення семі-
нарів і майстер-класів, а й спільних із 
Політехнікою конкурсів. Їхня тема-
тика стосуватиметься креативності 
керівника, бізнес-ідей, залучення 
інвесторів тощо — щоб розвинути 

свою ідею аж до комерційного про-
екту, можливо, навіть із відкриттям 
власної фірми.

Від академії бізнесу на зустрічі зі 
студентами приходитимуть лише ті 
фахівці-практики, які на ринку під-
приємництва працюють не менше 
трьох років. Вони фактично про-
водитимуть вступ до курсу певного 
спрямування. Ті слухачі, які більше 
зацікавляться конкретною темою і за-
хочуть поглибити свої знання та нави-
чки, можуть зголоситися до академії 
бізнесу на платні тренінги чи курси.

На свій дебютний семінар Сер-
гій Гутюк запросив студентів усіх 
курсів та інститутів, але більшість 
присутніх була з кафедри адміністра-
тивно-фінансового менеджменту — 
майбутні управлінці фінансово-еко-

номічною безпекою й адміністратив-
ні менеджери. Зустріч відбувалася 
жваво, у формі діалогу. Слухачі діз-
налися про різні методи просуван-
ня певного продукту, почули, як 
зацікавлювати клієнтів, дізналися, 
на яких завданнях слід акцентувати 
увагу. „Життя — це продаж, а про-
даж — це переконання, залучення до 
чогось. Із цього погляду, ми завжди 
когось чи щось просуваємо“, — впев-
нений Сергій Гутюк. Щоб це відбува-
лося ефективно, слід діяти відповід-
ними методами і знати, куди йдемо, 
що прагнемо здобути, навіть якщо 
йдеться про щось невелике.

Студенти отримали анкети, які 
заповнили наприкінці зустрічі. У них 
вони високо оцінили організацію по-
дії, подачу матеріалу й актуальність 
теми.

Сторінку підготувала  
Ірина МАРТИН
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коротко
Україна — переможець 7-го 

Міжнародного студентського 
турніру фізиків. Золото здо-
була команда фізико-техніч-
ного факультету Харківського 
національного університету 
ім. В. Каразіна. У фіналі україн-
ці обійшли Данію та Францію. 
Загалом змагалось 11 країн, 
зокрема Європи, а також Син-
гапур, Китай та Іран.

Академіка Бориса Патона обра-
но Президентом НАН України. 
Б. Патона, який очолює Ака-
демію з 1962 року, переобрали 
16 квітня. Напередодні відбу-
лася сесія Загальних зборів 
НАН, присвячена підсумкам 
діяльності у 2009–2014 рр. і ак-
туальним питанням, як віднов-
лення оборонно-промислового 
комплексу України, стабілізація 
економіки і розвиток вироб-
ництва, розвиток інновацій 
у різних галузях.

Уряд затвердив порядок виго-
товлення документів про вищу 
освіту у 2015 році. Встановлено 
перелік інформації, яку по-
винні містити документи про 
вищу освіту державного зразка 
і граничну вартість їх виготов-
лення у розмірі двох неопо-
даткованих мінімумів доходів 
громадян — 34 грн. (у 2014-му 
було 79 грн.). Питання виготов-
лення документів децентралі-
зовано: МОН лише затверджує 
форми цих документів (зміст 
викладу відповідної інформа-
ції) і взаємодію вишів з Єди-
ною державною електронною 
базою з питань освіти, а всі 
питання, пов’язані із визначен-
ням технічного опису бланків 
документів, їх дизайну, способу 
й місця виготовлення, виші 
визначатимуть самостійно.

Студенти — до Національного 
агентства із забезпечення 
якості вищої освіти. Студенти 
започаткували створення Іні-
ціативної групи по скликанню 
Першого Всеукраїнського з’їз-
ду органів студентського само-
врядування, де й оберуть двох 
представників до Нацагент-
ства. До складу цього органу, 
згідно із ЗУ „Про вищу освіту“, 
також увійдуть представники 
вишів, НАНУ, роботодавців.

За матеріалами інформагенцій

конференції

Найактуальніше 
обговорюють у Політехніці
Минулого тижня у Політехніці 

відбулася низка конференцій.

Минуле, що ріднить
Кафедра історії України та етноко-
мунікації Політехніки організувала 
II Міжнародну науково-практичну 
конференцію „Історико-культурна 
спадщина в демократичному суспіль-
стві: сприяння діалогу, примиренню 
та відповідальності“. На зустріч при-
були фахівці не лише з України (Київ, 
Харків, Луцьк, Ужгород, Львів), а й з-за 
кордону, зокрема з Литви 
і США. Представник Інститу-
ту історії Литовської АН Раса 
Чепайтене пояснила, чому 
литовці так сердечно відре-
агували на події на Майдані 
та сході України:

— Не лише з егоїстичних 
міркувань. Це, звичайно, є, 
але, думаю, велику роль зі-
грала історія і спадщина. Ми 
раді, що ви не замовчуєте, не 
викривлюєте період Великого 
князівства, ставитесь до нього з повагою. 
Цей момент спільної історії — давньої, 
середньовічної, радянського періоду — 
робить нас рідними людьми, а нинішня 
ситуація і невідоме майбутнє зріднює 
ще більше. Спадщина і пам’ять є живим 
інструментом і джерелом того, щоб ми 
і далі почували цю спорідненість — не 
формально, на рівні не лише інтелекту-
алів, а й суспільства, простих людей.

Інтердисциплінарна тематика 
конференції об’єднала представників 
різних галузей знань і сфер діяльності: 
гуманітаріїв, архітекторів, фахівців 
у галузі міжнародної інформації. До-
лучились і працівники музеїв, НТБ По-
літехніки, де відбувалась конференція, 
також начальник управління охорони 
історичного середовища ЛМР Лілія 
Онищенко, директор Центру міської 
історії центрально-східної Європи 
Софія Дяк, розповів секретар оргко-
мітету конференції Іван Хома.

Відкриваючи пленарне засідання, 
завідувач кафедри ІУЕК Поліна Вер-
бицька говорила зокрема про те, як ви-
користати потенціал культурно-істо-
ричної спадщини у процесі формуван-
ня спільної позитивної ідентичності. 
Рушієм і стратегічним ресурсом по-
ступу, зміцнення громадянської іден-

тичності вона назвала молодь, відкри-
ту, позбавлену радянського досвіду. 
На конференції політехніки презен-
тували новий науковий журнал — „Іс-
торико-культурні студії“.

Управління в економіці 
та освіті
Молоді науковці зібрались 17-18 квіт-
ня на Міжнародну науково-практичну 
конференцію „Економічний розви-
ток держави, регіонів і підприємств: 
проблеми та перспективи“. Серед 

співорганізаторів — представники 
з Польщі, Болгарії, Словаччини, Біло-
русії, Португалії. Відкрили захід про-
ректор Політехніки з наукової роботи 
Наталія Чухрай, директор ІНЕМ Олег 
Кузьмін, голова секції Ради молодих 
учених ІНЕМ Володимир Чубай. Були 
присутні понад 10 голів РМВ освітніх 
і наукових установ України, представ-
ники ЛМР, ПАТ „Концерн-Електрон“.

— Метою конференції був діалог, 
обмін досвідом між представниками 
освіти, наукової сфери, бізнесу та вла-
ди щодо питань управління економіч-
ним розвитком як держави, так і ре гіо-
нів та підприємств. Важливо, щоб ці 
всі структури ефективно співпрацю-
вали між собою, — наголосив В. Чубай.

У рамках конференції також від-
бувся круглий стіл, де йшлося про роз-
виток співпраці між молодими науков-
цями, реформування системи освіти 
й науки України, розробку Стратегії 
розвитку України.

Актуальні питання управління 
в освіті порушили й на Міжнародній 
конференції „Управління в освіті“. Це 
була сьома конференція, через складну 
ситуацію в країні її провели заочно.

Ірина ШУТКА
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молода наука

Юрій Костів: допомагаємо 
нашим науковцям і на передовій
Серед звичних напрямів діяльності Ради молодих учених Львівської політехніки 

чи не основним нині є підтримка своїх на лінії вогню. Про молодих учених на 
фронті й науку в тилу розповідає Юрій Костів, який із березня виконує обов’язки 
голови Ради молодих учених університету. Він очолив самоврядне об’єднання нау-
кової молоді після того, як керівник РМВ Олександр Березко був мобілізований.

Мобілізація духом 
і розумом
— Зараз є багато актуальних питань. 
Найперше, допомагаємо нашим мо-
лодим науковцям і працівникам на 
передовій: збираємо гроші, закупо-
вуємо і передаємо їм те, чого вони 
потребують. Після першої хвилі по-
вісток у Політехніку 14 осіб забрали 
відразу, видали форму й відправили 
на навчання (вони були на базі у Ста-
ричах під Яворовом), потім розподі-
лили по різних підрозділах. На цей 
момент дехто з політехніків прохо-
дить медогляд, декому повістку від-
термінували до осені. Політехніки 
є зокрема керівниками мінометних 
взводів 2-го батальйону. Як голова 
РМВ я спілкуюсь з нашими науков-
цями, вони озвучують свої потреби 
на фронті. Потім разом із головами 
секцій ННІ Політехніки збираємо 
гроші, спільно займаємось пошуком 
необхідних речей, купуємо і достав-
ляємо їх на передову. Голова секції 
РМВ Інституту післядипломної 
освіти Політехніки Олег Дума має 
добрі контакти з волонтерськими 
організаціями, тож знає, де шукати 
необхідні військовим речі — якіс-
ні, за оптимальними цінами. Також 
я контактую з Колегією та профко-
мом студентів і аспірантів Політех-
ніки, де діє Штаб підтримки АТО, що 
теж всіляко допомагає. Так знаходи-
мо оптимальні варіанти. Універси-
тет теж виділяє гроші на підтримку 
наших військових. Кожен, хто хоче 
їх підтримати, може звернутися до 
мене, секретаря чи голів секцій РМВ.

Недавно ми відвезли на передову 
амуніцію, спеціальні планшети, які 
мають „прошивку“ для розрахунку 
траєкторії польоту снаряда: це до-
дає артилеристам шансів для успіш-
ного бою. Тепер їм потрібна зорова 
труба з високократним зближенням: 
наші хлопці перебувають на відста-
ні 3 км від противника, і такий теле-
скоп дозволив би їм бачити, що саме 

привозять на тому боці (боєприпаси, 
обладнання?..) і адекватно та швид-
ко реагувати.

— Які настрої на передовій?
— Світогляд дуже змінився… Але 
політехніки мобілізували себе повні-
стю — і в душі, і розумом: вони були 
лідерами тут, в університеті, і розу-
міють, що й там, на передовій, треба 
діяти якісно, злагоджено, бо від них 
залежатиме доля інших, взводу. Це 
велика відповідальність: вони це зна-
ють, тому поглиблено навчаються, на-
магаються швидко „перекваліфікува-
тись“. А ми стараємось їм допомагати.

У планах: угода, фестини, 
фестиваль
— На порядку денному РМВ, очевид-
но, є й інші актуальні питання. Саме 
завершився університетський конкурс 
„Найкращий молодий науковець“, чи 
не так?..
— Так, підводимо підсумки: в кож-
ному ННІ вже визначені перемож-
ці. Відповідно до наказу, конкурс 
проводився з 2 лютого до 1 квітня. 
Він був відкритим, прозорим: кожен 
молодий науковець мав можливість 
і право подати свою кандидатуру на 
конкурс. Спочатку напрацювання 
претендентів обговорювала, за різ-
ними критеріями оцінювала РМВ, 
потім перелік претендентів розгля-
дали на вчених радах навчально-на-
укових інститутів, де й визначили 
переможців. Зазначу, що в ІНЕМ 
було два кандидати з дуже високи-
ми, практично однаковими балами.

— На звітно-виборчій конференції РМВ 
Політехніки у жовтні 2014-го йшла мова 
про потребу популяризації Ради, розви-
ток міжнародної співпраці…
— Готуємось от-от підписати угоду 
про співпрацю з колегами із Варшав-
ського політехнічного університету. 
Мабуть, у травні, до Варшави поїде 
делегація РМВ у складі трьох осіб: 

окрім мене як голови Ради, мій за-
ступник Олександр Іващук і секре-
тар РМВ Олександр Стрямець. Угода 
передбачатиме співпрацю в рамках 
фестивалю Litteris et Artibus, акаде-
мічних обмінів, участі в наукових 
проектах. Одна з найважливіших 
складових такої співпраці — мож-
ливість для наших вчених публікува-
тися у польських наукових виданнях, 
що входять до провідних наукоме-
тричних баз даних. Сподіваємось, 
спільно з поляками зможемо пода-
ватись на європейські грантові про-
грами.

— Що цікавого серед планів РМВ?
— Звичайно, все залежить від ситу-
ації в країні, але на листопад 2015-го 
плануємо V Міжнародний фестиваль 
науки Litteris et Artibus. У рамках фес-
тивалю працює 9 конференцій, кожна 
самодостатня, з багатьма учасниками. 
Збірникам матеріалів п’ятьох із них 
Міжнародний Центр ISSN у Франції 
надав номер ISSN — це один із кроків 
до визнання наших конференцій, їх 
фіксації в міжнародних базах даних. 
Нагадаю також, що Олександр Бе-
резко до мобілізації був заступником 
з міжнародних питань голови РМВ 
при Міністерстві освіти та науки, 
тобто репрезентував молодих укра-
їнських науковців на міжнародному 
рівні. Ним напрацьовано багато пер-
спективних контактів, якими незаба-
ром плануємо скористатися.

А от з-поміж найближчих акцій 
РМВ нашого університету — Наукові 
фестини у Політехніці, які відбудуться 
25–28 квітня. Раніше спільно з поль-
ськими партнерами ми проводили 
науковий пікнік, Львівська політех-
ніка була основним організатором. 
А цього разу робимо все своїми сила-
ми: РМВ від початку входить до орг-
комітету фестин, подаємо свої пропо-
зиції, долучаємо молодих науковців, 
які представлятимуть свої інститути.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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енергетика і довкілля

ТЕС — не радіація, але…
Через те, що 26 квітня 

1986 року сталася страшна 
техногенна катастрофа на Чор-
нобильській АЕС, яка вплинула 
на долі й життя багатьох укра-
їнців, у нас традиційно більше 
мовиться про небезпеку атомної 
енергетики. Але чи справді атом-
ні електростанції — найбільша 
екологічна загроза серед підпри-
ємств енергетичної галузі?

У нормальному режимі…
Негативний вплив радіації на довкіл-
ля внаслідок аварій на АЕС неможливо 
перебільшити. При серйозних збоях 
в експлуатації лихом такого масштабу 
не загрожує людству жодне інше під-
приємство енергетичної галузі. Проте 
якщо порівняти шкоду довкіллю при 
режимі нормального, стабільного 
функціонування, то набагато більше 
шкідливих речовин десятками років 
в атмосферу викидають не АЕС, а те-
плоелектростанції (ТЕС): близько 75� 
щорічного приросту вмісту вуглекис-
лого газу в атмосфері Землі — від спа-
лювання викопного палива, а ¾ цього 
об’єму — саме від згоряння вугілля, 
левову частку якого спалюють саме 
ТЕС. Загалом у світі близько 7 тисяч 
таких об’єктів енергетики. В Україні 
на кінець березня 2015-го працювало 
37 вугільних блоків ТЕС.

— Надійність АЕС під сумнівом, 
бо ми маємо досвід аварій. До того ж 
їх по-різному проектували. Чорно-
бильська та досі діюча Ленінградська 
станції взагалі були експеримен-
тальні. АЕС та ТЕС в Україні виро-
бляють тепер приблизно однакову 
кількість електроенергії, проте всі 
наші ТЕС технічно застарілі й прак-
тично не фільтрують свої відходи. 
У нашому регіоні до колишнього 
„Західенерго“, яке вже теж увійшло 
до складу монополіста на енерге-
тичному ринку ДТЕК Ахметова, на-
лежать Бурштинська, Добротвірська 
та Ладижинська ТЕС. Бурштинська, 
наприклад, давно відпрацювала 
свій ресурс. Її енергоблоки введено 
в дію у 60-х роках ХХ ст. Десь у той 
самий період постала Добротвірська 
ТЕС, яку модернізували кілька років 
тому, — каже професор Михайло 
Сегеда, завідувач кафедри електрич-
них станцій Інституту енергетики 

та систем керування Львівської по-
літехніки.

Насправді, політика держави 
у сфері енергетики залежить від 
того, якими енергоресурсами вона 
володіє. В Україні є великі покла-
ди урану, а будівництво нових ГЕС, 
ГАЕС або ТЕС вимагає чималих ко-
штів, тому найближчі 30 років від 
атомної енергетики у нас ніхто не 
відмовлятиметься, вважає керівник 
кафедри теплотехніки, теплових та 
атомних електричних станцій ІЕСК 
професор Йосиф Мисак.

— Якщо відповідально проек-
тувати й правильно експлуатувати 
станції, атомна енергетика безпеч-
на для людства. Однак ТЕС, навіть 
за нормальних умов роботи, завдає 
довкіллю великої шкоди. Під час 
згоряння палива, передовсім вугіл-

ля, теплоелектростанції викидають 
у повітря оксиди азоту та сірки, вуг-
лекислий газ, канцерогенні речовин 
та золу. Зрозуміло, все це дуже не-
гативно впливає на здоров’я людей, 
тварин, природу й зміни клімату на 
планеті, — вважає науковець.

Ремонт — не модернізація
За оцінками фахівців, 85� облад-
нання ТЕС в Україні застаріле, від-
так, наприклад, 2012-го наші тепло-
електростанції додали в атмосферу 
майже 87 млн. тонн викидів СО2. Піс-
ля підписання угоди про асоціацію 
з ЄС, з наближенням дати впрова-
дження в Україні системи торгівлі 
квотами на викиди (у 2017), у ЗМІ ча-
сто з’являється інформація про мож-
ливу модернізацію українських ТЕС 
за кошти ЄС чи окремих країн. Що 
це означає? Професор Мисак вважає, 
що насамперед ідеться про осучас-

нення устаткування й підвищення 
економічної ефективності:

— За 20 років ми не збудували 
жодного енергоблоку ТЕС, а вста-
новлювати очисні технології на 
станціях, побудованих понад 40 ро-
ків тому, практично неможливо че-
рез надто високу окупність витрат. 
Тому власники наших ТЕС просто 
ремонтують старе обладнання або 
зупиняють, якщо вже аварійне. Заку-
повують хіба що електрофільтри для 
очистки від золи — найбільш види-
мого компонента в димі. Боюся, що 
нинішні розмови про модернізацію 
ТЕС нічого більше не означатимуть. 
А попри все, я вважаю, що в Україні 
є перспективи розвитку відновлю-
вальних джерел енергії, і над цим 
маємо працювати насамперед.

Альтернативи
На старих українських ТЕС немож-
ливо спалювати вугілля будь-якого 
зразка: Добротвірська та Бурштин-
ська ТЕС розраховані на вугілля мар-
ки Г, яке має великий вихід летких 
речовин і походить з Львівсько-Во-
линського басейну. Донбаські ТЕС 
побудовані під ту марку вугілля, яке 
видобувають саме там, на сході краї-
ни. Тому те паливо для ТЕС, яке через 
нестачу поставок з Донбасу, закупо-
вують за кордоном, не може бути ін-
шої (або кращої) якості, ніж україн-
ське. Щоб використовувати газифіко-
ване вугілля, про яке 8 квітня говорив 
наш Президент, перебуваючи у Поль-
щі, модернізація ТЕС має охоплювати 
надбудову газотурбінних установок. 
Це якраз одна з можливостей мо-
дернізації теплоелектростанцій, до 
яких вдаються в Європі, поряд із тим 
встановлюючи сірко- й азотоочисне 
устаткування, а також електрофіль-
три для золи, про які йшлося вище.

Однак і при цьому викиди СО2 за-
лишаються, а саме збільшення окси-
ду вуглецю в атмосфері науковці 
вважають найвагомішою причиною 
парникового ефекту, а відтак — гло-
бального потепління і змін клімату. 
Вихід, наразі, вбачають у високому 
оподаткуванні шкідливих викидів та 
(і як наслідок) — активному переході 
на відновлювані джерела енергії.

Анна ГЕРИЧ
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глобалізація суспільства

Англомовне середовище –  
найкраща практика
Коли світ стає значно ближчим, знання іноземних мов набуває ново-

го значення і є тією ниточкою, яка дозволяє молоді набувати знань 
за кордоном, брати участь у розробленні найновіших досягнень в нау-
ці і техніці. Про завдання і роль кафедри іноземних мов ІГСН у світлі 
глобалізації суспільства ведемо розмову із її завідувачем професором 
Наталією Мукан.

— Нині вже нікого не здивуєш дво-
ма дипломами: українським і закор-
донним, — говорить Наталія Васи-
лівна. — На жаль, це лише поодино-
кі випадки. Сподіваюся, що реформи 
в освіті допоможуть позитивно ви-
рішити цю проблему і зробити таке 
навчання звичним явищем. Приєм-
но, що керівництво університету 
і наші професори мають чітку пози-
цію щодо вивчення іноземних мов. 
З іншого боку, цю потребу диктує 
саме життя. До прикладу, польські 
університети пропонують студен-
там навчальні програми польською 
і англійською мовами. Щороку де-
далі більше студентів бере участь 
у різноманітних міжнародних про-
грамах, грантах і стипендіях. Днями 
до мене прийшли два студенти, які 
хочуть взяти участь у програмі Work 
and Travell USA (Працюй та подо-
рожуй у США). Вони хоч і не змо-
жуть працювати за спеціальністю та 
перебування і спілкування в англо-
мовному середовищі буде для них 
найкращою практикою, а кращого 
стимулу для вивчення і використан-
ня англійської мови годі й шукати. 
Мають подбати про вивчення іно-
земної мови й викладачі, адже зараз 
активно обговорюються нові ви-
моги до присудження вчених звань 
доцента та професора. Йдеться про 
міжнародний сертифікат, який за-
свідчує рівень знань іноземної мови 
чи стажування за кордоном. Спільно 
з компанією Pearson Test of English 
працюємо над створенням центру 
тестування, щоб такі іспити можна 
було складати в нашому університе-
ті. На замовлення МОН Британська 
Рада спільно із Львівською політех-
нікою, Харківським політехнічним 
університетом і Київським націо-
нальним університетом ім. Тараса 
Шевченка вже рік працюють над 
проектом „Викладання англійської 
мови в університетах“. Розпочався 
проект із приїзду до нас Рода Болі-

та, відомого методиста із Великої 
Британії, який досліджував, чому 
наші студенти так погано знають 
англійську мову. Він побував на за-
няттях у групах з різними рівнями 
знань англійської мови, поспілку-
вався зі студентами, з викладачами 
(провів їхнє тестування), ознайо-
мився з нашою документацію, під-
ручниками, системою оцінювання. 
В лютому відбулася презентація ре-
зультатів цих досліджень, на основі 
яких ми склали план дій (викорис-
тавши й рекомендації британців), 
стосовно удосконалення процесу 
своєї роботи. Цікаво, що у нас і бри-
танців погляди в цьому питанні 
збігаються. Дещо ми можемо зро-
бити самі, але багато речей нам не 
під силу.

— То що ж заважає студентам знати 
іноземну мову?
— Найперше те, що їм бракує сере-
довища — носія мови. Крім цього, 
вони бояться в розмові допустити 
помилку. Але ж головне — порозу-
мітися з іншою людиною. Навіть 
якщо не знаєш якогось слова, не 
біда: є міміка, жести, які виручать 
у різних ситуаціях. Звичайно, дуже 
багато залежить від викладачів, від 
їхньої готовності до важкої праці. 
Та без розуміння й усвідомлення 
студентами того, що без іноземної 
мови нині складно обійтися, нам 
важко достукатися до них. На пе-
решкоді стоїть і те, що вивчення 
мов вони сприймають як непотріб-
не додаткове навантаження. Нав-
чання — це важка праця, до якої 
студент має бути готовий, якщо 
хоче стати добрим фахівцем, а ви-
вчення іноземної мови, за словами 
доцента Інеси Байбакової, можна 
порівняти із грою на піаніно: якщо 
місяць не грати на цьому інстру-
менті, то пальці втрачають нави-
чки. Багато, звичайно, залежить 
і від дирекцій інститутів. В ІНЕМі, 

до прикладу, багато студентів за-
хищають дипломні роботи інозем-
ними мовами, але маємо інститу-
ти, де таких захистів взагалі нема. 
Директор ІЕСК Андрій Лозинський 
теж зацікавлений у тому, щоб його 
студенти вільно почувалися в іно-
земному середовищі, вміли зроби-
ти презентацію своїх досліджень. 
На жаль, для вивчення іноземної 
мови маємо лише одне заняття на 
тиждень, і хоча поділили студен-
тів на підгрупи за рівнями знань, та 
цього явно замало. Зі свого боку ми 
готові до переформатування наших 
навчальних програм, але й МОН має 
їх уніфікувати, подати зразок, певні 
стандарти, на які можна рівнятися. 
Це допомогло б студентам Украї-
ни безболісно переходити з одного 
вишу до іншого, не перескладаючи 
різні предмети.

— Чи готова Ваша кафедра допомага-
ти тим викладачам, які хочуть викла-
дати фахові  дисципліни  іноземними 
мовами?
— Ми не просто готові, а вже бе-
ремо участь у цьому процесі. До 
нас звернувся професор ІМФН Ігор 
Зачек, який читає фізику студен-
там-іноземцям. В нього виникла 
ідея підготувати конспект лекцій, 
а до нього словник основних тер-
мінів, які використовує на своїх 
лекціях. Як результат, вже на по-
чатку цього року вийшов „Україн-
сько-англійсько-французько-іспан-
ський словник“, який підготували 
викладачі нашого і Франкового уні-
верситетів. Проводимо для таких 
викладачів спеціальні курси роз-
витку комунікативних умінь, вони 
їздять за кордон на стажування. Хо-
тілося б знайти подібну кафедру за 
кордоном, набратися у них досвіду, 
та наразі ми такої інституції ще не 
знайшли.

Катерина ГРЕЧИН
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доброчинність

Часточка світла Воскресіння 
для воїнів
У страсну п’ятницю члени Товариства „Просвіта“, „Молодої Просвіти“, 

Колегії та профкому студентів та аспірантів Львівської політехніки 
відвідали поранених бійців у військовому шпиталі Львова. Наші захисники 
відчули тепло обіймів, почули слова підтримки, подяки й отримали в пода-
рунок паски, соки й вітальні листівки.

наш календар
23 квітня — Всесвітній день 
книжки та захисту авторського 
права.

Пам’ятні дати
23.04.1875 — народився Модест 
Сосенко, відомий український 
маляр.
24.04.1803 — народився Олек-
сандр Духнович, український 
письменник, педагог i публіцист.
24.04.1858 — народився Макс 
Планк, німецький фізик, лауреат 
Нобелівської премії. Він запро-
вадив поняття кванта енергії.
25.04.1913 — помер Михайло Ко-
цюбинський, видатний україн-
ський письменник.
25.04.1915 — початок боїв Укра-
їнських Січових Стрiльцiв на горі 
Макiвцi.
25.04.1927 — помер Марко Че-
ремшина (Iван Семанюк), україн-
ський письменник i громадський 
діяч.
25.04.1945 — помер гетьман 
Павло Скоропадський, який 
1918 року очолював уряд України.
26.04.1890 — народився Микола 
Зеров, український поет, пере-
кладач, лiтературознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор 
Чорнобильської АЕС — це стало 
початком найбільшої екологіч-
ної катастрофи.
27.04.1904 — помер Михайло Ста-
рицький, видатний український 
драматург, поет i режисер.
27.04.1948 — помер Василь 
Щурат, поет i лiтературознавець, 
перекладач „Пiснi про Роланда“.
27.04.1979 — загинув український 
композитор Володимир Iвасюк.
28.04.1918 — Чорноморський вій-
ськовий флот підняв українські 
прапори.
28.04.1919 — створення Ліги на-
цій.
28.04.1922 — заснування Укра-
їнської господарської академії 
у Подебрадах (Чехiя).
29.04.1854 — народився Анрі Пу-
анкаре, французький математик 
і фізик.
29.04.1875 — народився Модест 
Менцинський, український спі-
вак (тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Сте-
ценко, український композитор, 
хоровий дириґент, громадський 
дiяч.

пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу 
і мудрого слова

„Не можна зривати 
з традиціями рідної 
культури“
Поступ національної культури тіль-
ки тоді тривкий, коли він є висловом 
народної душі, розцвітом дрімаючих 
у народі культурних сил. Не можна 
ніяк і ніколи зривати з традиціями сво-
єї рідної культури; а коли ті традиції 
у многих напрямах уже перервані, не 
можна ніяк іти вперед без розв’язання 
питання, на яке дає відповідь лиш пере-
дання: яка має бути наша культура? Не 
слід живцем перечіпляти в наш нарід 
ту інтернаціональну культуру євро-
пейську, якою живе наша інтелігенція; 
не слід так працювати для культурного 
підйому нашого народу, наче б нас не 
були попередили люди з великими ар-

тистичними традиціями, які вийшли 
з нашого народу, його душу у творах 
артистичних віддавали і які впливали 
на розвій тої душі. Се була би помилка, 
яка мусіла би некорисно відбитися на 
тривкості діла.

Ми много-премного втратили з на-
шого колишнього культурного до-
робку, але фундаменти є ще здорові 
та сильні, й не маємо причини класти 
нових, маємо в дальшім культурнім 
розвою на чім опертися, і в нашій пра-
ці можемо, напевно, числити на великі 
успіхи. Ми, може, ближчі, ніж нам са-
мим видається, до розв’язання життє-
вих питань нашої культури.

(Зі статті Митрополита Андрея  
„З історії та проблем нашої штуки“, 

1913 р., Львів)

Листівку, в основі якої петриківський 
розпис, створила студентка третього 
курсу ІБІД Віра Антіпова, роздрукувало 
її видавництво Львівської політехніки.

— У ній ми вписали слова пошани, 
любові — будемо за воїнів молитися 
і проситимемо, щоб Бог допоміг їм про-
йти всі випробування, бажаємо їм радіс-
них свят і нашої перемоги. Крім цього, 

200 пасок ми відвезли у пункт допомоги 
військовим на вул. Наливайка, їх волон-
тери передадуть у харківські шпиталі 
чи на передову. Воїнам, які проходять 
реабілітацію в психіатричній лікарні на 
Кульпарківській, після свят привеземо 
фрукти, — розповіла голова „Просвіти“ 
Христина Бурштинська.

Н. Я.
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замість квітів на могилу

Всією душею відданий Україні
Цього року громадськість 

Одеси та Львова відзначила 
150-ті роковини від дня народ-
ження видатного українського 
громадсько-політичного і дер-
жавного діяча, літературного 
критика, письменника (літе-
ратурний псевдонім Петро 
Шелест, Іван Степовик), медика 
Івана Львовича Липи.

Братство Тарасівців
Народився Іван Липа 
24 лютого 1865 р. в Керчі 
у міщанській родині з ко-
зацьким корінням (один із 
предків матері, з роду Жи-
тецьких на Полтавщині, 
був сподвижником геть-
мана Івана Мазепи). Закін-
чив церковнопарафіяльну 
школу при грецькій церкві, 
був одним із найкращих її 
учнів, який чудово знав 
грецьку мову. Далі Іван 
Липа навчався у Керчен-
ській чоловічій гімназії, 
яку теж закінчив з найви-
щими оцінками. У 1888 р. 
став студентом медичного 
факультету Харківського 
університету.

Влітку 1891 р. Полтав-
ське земство доручило 
відомому статисту Олек-
сандру Русову провести 
перепис рухомого майна. 
На цю роботу він запро-
сив близько 50-ти моло-
дих фахівців, серед яких 
були студенти І. Липа, 
В. Боровик, М. Байздрен-
ко і М. Базькевич. Згодом 
ця четвірка „свідомих 
українців” побувала на 
могилі Тараса Шевченка 
в Каневі і „в присутності 
духа нашого національ-
ного генія“ заснувала 
першу українську таємну 
організацію „Братство 
Тарасівців“. На моги-
лі молодь поклялася „не 
зраджувати Україні і все 
життя оддати їй“. Згодом 
створили статут і програ-
му, основними засадами 
якої було „національ-

но-політичне і соціальне 
визволення України“ і її 
самостійність.

Ідеї „Тарасівців“ подо-
балися багатьом видатним 
українським діячам, серед 
яких — Борис Грінченко, 
Михайло Коцюбинський, 
Микола Вороний, Володи-
мир Самійленко, Микола 
Міхновський, Мусій Ко-
ноненко та інші.

„Братство Тарасівців“ 
не лише мало свої гурт-
ки в Полтаві, Чернігові, 
Києві, Одесі та інших мі-
стах, а й добре налагодже-
ну систему нелегального 
транспортування україн-
ської літератури зі Льво-
ва до Харкова. Саме це 
транспортування викрила 
жандармерія. Багато тара-
сівців опинилося в тюрмі. 
Серед них і студент п’ято-
го курсу Іван Липа, яко-
го через це відрахували 
з університету. У тюрмі 
він просидів 10 місяців до 
суду і 3 місяці за судовим 
присудом. Після тюрми 
три роки був під наглядом 
поліції, і лише після цього 
продовжив навчання на 
лікарському відділі Ка-
занського університету. 
Із братчиками не втрачав 
зв’язків упродовж всього 
життя.

„Як я пішов 
в революцію“
По завершенні навчан-
ня Іван Липа працював 
лікарем у Полтавському 
а потім в Анан’євському 
земствах. 1902 р. пере-

їхав до Одеси і через два 
роки одружився з Марі-
єю з роду Шепель-Шепе-
ленків. Свій найкращий 
твір — „Острови самот-
ности“ він присвятив Ма-
рії Липі, яка була йому не 
лише вірною й люблячою 
дружиною, але й замінила 
синові Юрію рідну матір, 
що трагічно загинула, 
коли Юрась був ще дити-
ною. В Одесі Іван Липа 
видавав альманах „Багат-
тя“, заснував клуб „Одесь-
ка літературна спілка“, 
читав лекції в одеській 
„Просвіті“. Свою суспіль-
но-громадську діяльність 
описав у статті „Як я пі-
шов в революцію“.

Коли почалася „все-
російська“ революція, 
українське громадянство 
в Одесі ухвалило ряд ре-
золюцій, створило ре-
дакційний Комітет, куди 
увійшов і Липа. Невдов-
зі вийшло перше число 
щотижневого часопису 
„Українське слово“, і це 
за словами І. Липи „була 
перша ластівка україн-
ської революції“.

В цей час у Києві ство-
рили народне представ-
ництво Центральної Ради. 
Липу не раз обирали деле-
гатом Центральної Ради, 
але він не поспішав, бо 
добре знав, що як зірветь-
ся з місця, то „революцій-
ні події потягнуть тебе не 
туди, куди ти хочеш, а куди 
випаде“.

У 1917 р., під час біль-
шовицької окупації Оде-
си, Іван Липа видавав 
книжки „Народнього Стя-
гу“, брав участь в україн-
ському політичному жит-
ті: як комісар Одеси від 
Центральної Ради УНР 
керував містом, був чле-
ном Керівного комітету. 
Згодом перейшов працю-
вати лікарським інспекто-
ром. До Києва він поїхав 
лише тоді, коли в Одесі 

йому почала загрожувати 
реальна небезпека. Став 
членом Директорії УНР, 
міністром культів і віро-
сповідань, був одним із 
авторов проекту першої 
Конституції УНР, зго-
дом міністром охорони 
здоров’я уряду УНР. Коли 
уряд з Києва евакуювали 
в Кам’янець-Подільський, 
„робота в масштабі дер-
жавному в мойому мініс-
терстві скінчилася“.

Про міністра Липу 
працьовитого, рішучого 
й холоднокровного один 
зі співробітників з мініс-
терства здоров’я висло-
вився так: „Відданий усею 
душею державній справі 
рішуче й гостро таврував 
вчинки тих службовців, 
які використовували своє 
службове становище на 
свої цілі і користі“.

Іван Огієнко (мово-
знавець, історик церкви, 
професор, доктор наук, 
церковний і культурний 
діяч, засновник і ректор 
Кам’янець-Подільсько-
го університету, міністр 
освіти і віросповідань 1918 
–1921 рр., митрополит 
Іларіон) згадує: „цілу Тар-
навську еміграцію я провів 
разом з Іваном Липою. На 
початку 1922 р. Іван Липа 
остаточно переконався, 
що новий урядовий курс 
… не має нічого спільного 
з засадами самостійників, 
а тому покинув Тарнів на-
завжди й переїхав до Льво-
ва, а незабаром, з 1 берез-
ня 1922 р., осів у Винниках 
під Львовом, де й зайняв-
ся приватною лікарською 
практикою“.

У Винниках минула 
решта життя Івана Липи. 
Тут 13 листопада 1923 р. 
він і відійшов у вічність.

Володимир  
ГУМЕНЕЦЬКИЙ,  

декан базової вищої  
освіти ІХХТ, доцент
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простір міста

Підзамчани створюють першу 
соціальну кав’ярню
Новий оригінальний заклад харчування має з’явитися у Львові до 

Дня міста. Співзасновниками, співвласниками, авторами рецептів 
і кухарями, працівниками і, напевно, великою частиною його клієнтів 
стануть мешканці Підзамчого, адже сама кав’ярня також буде на Підза-
мчому. Докладніше про проект знає Ольга Конончук, учасниця громад-
ської ініціативи „Йота“. Саме ця організація є другим співзасновником 
кав’ярні, її ідейним рушієм, і вже відома в контексті Фестивалю сусідів 
на Підзамчому, що вперше відбувся у вересні минулого року.

Мабуть варто почати 
спочатку…
— Кілька років тому Інститут міста 
та GIZ розпочали ревіталізацію ра-
йону Підзамче. Тоді я, Зоряна Риб-
чинська, Ольга Коцька та Анна Хвиль 
(обоє відомі у Львові як культурні ме-
неджери) вирішили доповнити їхні 
плани, бо вони передбачають бага-
то змін у матеріальному сенсі (по-
малювати, оновити), але дуже мало 
переймаються розвитком громади. 
Та якщо район змінити фізично, але 
мешканці ментально не готові до цих 
змін, покращення не затримається 
надовго. Тому виникла наша ініці-
ативна група „Йота“, яка працює 
з громадою. Наш перший Фестиваль 
сусідів відбувся у вересні 2014-го і фі-
нансувався за рахунок гранту. Але 
кожен грантодавець вимагає довго-
тривалого ефекту. Тож цьогорічний 
фестиваль ми маємо зробити, залу-
чивши ресурси підзамчан, щоб вони 
таки відчули свою відповідальність, 
зрозуміли, як самим усе організувати.

Тому виникла ідея соціальної 
кав’ярні, яка матиме вигляд літньо-
го майданчика. Вона має допомогти 
нам заробити гроші на організацію 
наступного Фестивалю сусідів. По-
дібний заклад уже існує, але в Києві 
й у приміщенні. Ідея, яка там вияви-
лася доволі життєздатною, належить 
подрузі Анни Хвиль. Власне, ми за-
просили цю дівчинку як експерта, 
щоб вона допомогла нам організу-
вати процес на початках. Якщо для 
Львова наша модель також виявить-
ся успішною, будемо шукати для 
кав’ярні якесь приміщення на зиму.

Наразі ж літній майданчик по-
стане на площі Святого Теодора, бо 
ця площа якось ніби вилучена зі со-
ціального життя району Підзамче. 
Там паркуються таксисти та марш-
рутки, які їдуть у напрямку Брюхо-

вич. Ми спілкувалися з мешканцями 
довколишніх будинків, — вони не-
вдоволені нинішнім станом площі як 
транзитної зони для різних людей, 
там бракує смітників, і зовсім нема 
громадських туалетів. Ми прагнемо 
оживити цей насправді дуже гар-
ний, але дуже занедбаний простір 
і з часом, можливо, звільнити його 
від перевізників. Там поблизу є по-
тужна бібліотека ім. Лесі Українки, 
креативний простір Медіатеки. Ця 
площа могла би виконувати значно 
більше соціальних функцій.

Хочемо наголосити на екологіч-
ності, тому всі меблі виготовляємо 
з дерева. Дерев’яна конструкція лег-
ко згортатиметься, а певна кількість 
столиків і стільців будуть із дерев’я-
них палет, що є пропагандою „дру-
гого життя“ для використаних речей.

Печиво, яке будемо реалізовувати, 
за власними рецептами готуватимуть 
удома самі підзамчанки. Ці 2–3 го-
сподині живуть неподалік площі 
Св. Теодора. Крім солодощів, у кав’яр-
ні буде кава, чай, можливо, якісь кана-
пки. Рецепти для печива ми вибирали 
під час „Сусідських частувань“: щоб 
мати постійний контакт між собою, 
зустрічаємося з підзамчанами час 
від часу у бібліотеці на Мулярській, 
приносимо домашнє печиво, п’ємо 
чай і спілкуємося. Щоб громада була 
постійно включена в процес, вона має 
регулярно зустрічатися.

У кав’ярні працюватимуть 
також підзамчани
— Для нас важливо, що продавати-
ме там одна з підзамчанок, яка наразі 
не має стабільного місця праці, але 
є дуже соціально активною. Можли-
во, на літо виникне потреба залучати 
кількох офіціантів. Буде також охо-
ронець. Мене дуже вразила одна річ: 
під час слухань про ревіталізацію ди-

тячого майданчика навпроти Медіа-
теки, які організовував GIZ, мешкан-
ці довколишніх будинків різко висту-
пили за те, щоб лавки на майданчику 
були не дерев’яні, бо багато їхніх су-
сідів не платять за газ, а визбирують 
дерево довкола, щоб обігріти свої 
помешкання. Щоб нашу соціальну 
кав’ярню також не розібрали в пер-
шу ж ніч, мусимо мати охоронця.

Ми б хотіли залучити людей різ-
ного віку, але наразі з нами найбіль-
ше співпрацюють ті, хто має стар-
ших дітей або внуків, хто має час. 
І серед них є надзвичайно активні. 
Наприклад, пані Марія, пані Оля, 
пан Роман (вибачте, я не пам’ятаю 
прізвищ, бо ми всі стараємося спіл-
куватися по-сусідськи), а також 
мешканка Підзамчого, заступник 
директора міської бібліотеки ім. Лесі 
Українки Наталія Білута.

Цьогорічний фестиваль, як і ми-
нулорічний, відбудеться на початку 
вересня. Перший фестиваль відбувся 
на подвір’ї школи №20. Наступний 
маємо мрію провести на площі Свя-
того Теодора, щоб громада відчула 
себе активним учасником її пере-
творення на соціально активний 
простір. Треба сказати, що під час 
„Сусідських частувань“ ми збираємо 
такі особливі підзамчанські рецепти 
печива, щоб потім опублікувати їх 
у буклеті. Останньої п’ятниці травня 
святкуватимемо Європейський день 
сусідів, саме цього дня хочемо пре-
зентувати свій буклет як оригіналь-
ну рекламу наступного фестивалю 
сусідів на Підзамчому, соціальної 
кав’ярні і самих підзамчан.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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волонтерство

Допомога воїнам 
та інтелектуалізація суспільства
Волонтерська ініціатива „Галицькі соколи“ входить до когорти 

тих організацій, які дають надію і допомагають нашим вій-
ськовим. Особливість цієї спільноти у тому, що вона займається 
не лише збором коштів, а ще й співпрацює з літературно-диску-
сійним проектом „Дух нації“, провадить просвітницьку роботу.

„Галицькі соколи“ — 
допомога в дії
Виникла організація ще під час Рево-
люції Гідності, коли в час найбільш 
важких та відповідальних ночей обо-
рони Майдану, зі Львова готували 
посилки. Продовжили роботу, коли 
почалися бойові дії на сході України. 
Волонтерська ініціатива складається 
з трьох осіб: Олега Березюка, Дениса 
Роланда та Юрія Руфа.

— Ширше розгорнули роботу, 
коли в травні минулого року мобілі-
зували мого рідного брата. Спершу 
почали допомагати йому друзі, ро-
дина. А наприкінці липня, коли брат 
вже воював у зоні АТО, звернувся, 
щоб допомогти придбати теплові-
зор. Тоді нам здавалося, що це „не-
підйомна“ сума. Але вдалося досить 
швидко зібрати навіть більше ко-
штів, тож зрозуміли, що спроможні 
допомагати військовим, — розповів 
ініціатор та засновник організації 
„Галицькі соколи“ Олег Березюк.

Хлопці практикують адресну 
допомогу, тобто тим, хто до них 
звертається, чи кого знають особи-
сто. Хоч із часу діяльності коло тих, 

кому допомагають „Галицькі 
соколи“, щоразу розширюєть-
ся. Інформаційну кампанію про 
свою роботу волонтери прова-
дять не лише серед своїх зна-
йомих, а й у соцмережах, тобто 
долучитися до допомоги може 
кожен охочий. Співпрацює ор-
ганізація з різними волонтер-
ськими спільнотами.

— У час найгарячіших боїв 
люди дуже активно допомага-
ли. Для львів’ян точкою пробу-
дження стала страшна трагедія 
під Зеленопіллям. Та зараз, у час 
перемир’я, на жаль, значно мен-
ше підтримки. Хоча, навпаки, мали би 
активуватися, адже в цей період ро-
сійські війська укомплектовують, 
проводять ротацію, посилюють по-
зиції. А в нас, як тільки оголошують 
перемир’я, всі заспокоюються і вже не 
допомагають. Час перемир’я — мож-
ливість активно підтримати наших 
військових, адже, коли будуть бої, 
то на лінію фронту поїде мінімальна 
кількість волонтерів, які не зможуть 
забезпечити воїнів усім необхід-
ним, — наголосив Олег. — Багато нам 
допомагають українці з-за кордону, 

крім цього час від часу і тут з’яв-
ляються люди, які вносять сут-
тєві пожертви. Та навіть, якби 
кожен від себе пожертвував по 
10 гривень, то можна було б до-
помогти всім необхідним. Про-
блема, що наш народ живе різни-
ми життями: одні воюють, а інші 
просаджують сотні гривень 
у нічних клубах. Тому важливо 
щодня нагадувати, що в країні 
війна і ми повинні допомагати. 
Мусить бути розуміння, що не 
вибухає довкола нас лише тому, 
що хтось сидить в окопі, жертвує 
своїм здоров’ям, життям, щоб 
війна не прийшла сюди. А якщо 
не допоможемо тим, хто там 
воює, то завтра окопи можуть 
бути під нашими вікнами і тоді 
вже жодні гроші не допоможуть.

„Дух нації“ — допомога 
в просвітництві

Суттєву підтримку волонтерській іні-
ціативі „Галицькі соколи“ надає нау-
ковець, поет, громадський діяч Юрій 
Руф своїм проектом „Дух нації“.

Так нещодавно за підтримки гро-
мадського об’єднання „Новий поря-
док“, літературного проекту „Дух 
нації“, волонтерської ініціативи 
„Галицькі соколи“ у Львові відбу-
вався концерт пам’яті добровольця 
Андрія „Ореста“ Козюбчика, який за-
гинув на східному фронті. В рамках 
концерту кожен охочий міг придбати 
нову збірку поезії „Відлуння свинце-
вих громовиць“ за номінальною ці-
ною або викласти більшу суму, яку 
вважав за потрібну. Отримані кошти 
спрямували на допомогу воїнам.

Також цю збірку презентували 
в Харкові, Одесі, Кривому Розі, Киє-
ві, Луцьку, найближчим часом книгу 
представлять у Львові, Тернополі та 
інших містах.

— Завданням проекту „Дух нації“, 
книг, які видаємо, є інтелектуальна 
українізація. Інструментарієм твор-
чості та мистецтва ми намагаємося 
достукатися до людей, — розповів 
засновник і керівник проекту „Дух 
нації“ Юрій Руф. — Проект, у якому 
я починав свою діяльність — „Голос 
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коротко

Верховна Рада ухвалила ряд 
законів, які уможливлять 
декомунізацію нашої держа-
ви. Так 271 народний депутат 
підтримав закон авторства 
Юрія Шухевича про визнання 
організацій, які боролись за 
незалежність України у ХХ ст. 
Законом передбачається 
визнання таких організацій, 
як Союз визволення України, 
УСС, УНР, Гетьманат, ЗУНР, 
партизанські і повстанські 
загони Наддніпрянщини, 
Карпатську січ, УПА, ОУН, 
Сойм Карпатської України, 
Українська Гельсінська спілка 
тощо. 261 депутат своїми 
голосами підтримали Закон 
„Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій 
війні 1939–1945 років“ та Закон 
„Про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 
1917–1991 років“.

Служба безпеки України по-
відомила, що оприлюднить 
документальне підтверджен-
ня діяльності радянських 
спецслужб під виглядом 
бійців Української повстан-
ської армії. Цей документ — то 
доповідь одного з військових 
прокурорів Микиті Хрущову 
про так звані спецбоївки, де 
переодягнені під повстанців 
радянські агенти, як він ска-
зав, ґвалтували жінок і вбива-
ли людей.

Донька відомого журналіста 
Георгія Ґонґадзе стала моло-
діжним губернатором штату 
Вірджинія в США. Соломія 
(Саломе) Ґонґадзе — перша 
дівчина-губернатор за останні 
17 років. Вона отримала право 
стати молодіжним губерна-
тором штату, взявши участь 
у програмі Model General 
Assembly Program. Ця про-
грама передбачає створення 
молодіжного законодавчого 
органу за зразком Генераль-
ної Асамблеї Вірджинії за 
участю близько 600 студентів 
з більш ніж 60 вишів. Учасники 
в групах розробляють законо-
проекти, які пізніше обгово-
рюються в комітетах Сенату 
і Палати депутатів.

За матеріалами інформагенцій

крові“, був лише поетичний, а от 
„Дух нації“ — це літературно-дис-
кусійний проект. У рамках цього 
проекту ми проводимо лекції, 
конференції, зустрічі з цікавими 
людьми, творчі вечори, акустич-
ні концерти. Це все для того, щоб 
згуртувати молодь, яка зуміє знай-
ти для себе правильні цінності та 
пріоритети в житті. Коли їдемо 
з презентаціями, то здебільшого 
люди прагнуть спілкуватися, дис-
кутувати. І це чудово, бо завдяки 
цьому знаходиться раціональне 
зерно, яке кожен виносить для себе 
із зустрічі. Ми також у пошуку, але 
поділитися думками, дати людям мож-
ливість задуматися — це наше завдання.

Загалом у творчому доробку Юрія 
Руфа дві авторські поетичні збірки — 
„Багряна лірика“ і „Час революції“ та 
дві у співавторстві з іншими учасника-
ми проектів — „Голос крові“ і „Відлун-
ня свинцевих громовиць“ (Юрій був 
ініціатором та упорядником цих ви-
дань). Ці патріотичні збірки підносять 
бойовий дух воїнів. Книги передають 
через волонтерів, дарують військовим, 
які їдуть на схід.

— Ми намагаємося відійти від 
стереотипів і шаблонів, у нашій по-
езії нема стогонів і плачів — це на-
ступальний націоналізм, соціальна, 
історична, військова тематика. Пое-
зія, яка ввійшла до збірки „Відлуння 
свинцевих громовиць“, пов’язує Дон-
цовський „Дух одвічної стихії“ з Юн-

герівськими „Сталевими грозами“. Це 
поєднання наших древніх звитяг часів 
Святослава зі сьогоднішніми звитяга-
ми на східному фронті, — наголосив 
поет. — Читаю багато історичної, 
аналітичної літератури, тож бачу, що 
багато моментів із історії УПА зараз 
знаходить відображення в подіях на 
сході нашої держави. Насправді нічо-
го не змінюється, і, читаючи Юнгера, 
історію УПА, починаєш розуміти, що 
з Росією так війни проходили завжди.

Впродовж року активісти планують 
підготувати матеріал для нової збірки 
і розвивати проект популяризуючи 
українську національну ідею через лі-
тературу, підтримку українських вій-
ськових, а в географічному відношен-
ні — що далі на схід, то краще.

Наталія ПАВЛИШИН

молодіжні проекти

ЕКОзупинкам у Львові — бути!
Активна студентська молодь Львова розробляє соціальний проект 

„Зелена зупинка“. До його втілення долучилися і студенти Політех-
ніки —Кирило Следзь (ІАРХ) та Анна Чернуха (ІХХТ). „Зелену зупинку“ 
створюють у рамках програми стажування „Перший кар’єрний крок“ за 
підтримки Львівської міської ради.

Соціальний проект „Зелена зупинка“ 
популяризуватиме технології еко-
логічного будівництва та стане ще 
одним щаблем у боротьбі зі зміною 
клімату, покращення добробуту гро-
мади Львова.

Для того, щоб зупинка могла витри-
мувати навантаження ґрунту та рос-
лин, конструкцію мають виготовити 
з особливо міцних матеріалів. На даху 
зупинки висаджуватимуть рослини-су-
куленти (такі, що мають тканини для 
запасу води і не потребують багато до-
гляду). Також у планах проектантів — 

встановити сонячні батареї, які влітку 
слугуватимуть для зарядки мобільних 
телефонів, а взимку — для підсвітки та 
підігріву рослин.

Місце розташування ЕКОзупинки 
ще обговорюють, але найбільш ймо-
вірним варіантом розглядають зупин-
ку на вул. Дорошенка.

Долучитися до обговорення та до-
помоги реалізації проекту „Зелена зу-
пинка у місті Лева“ можна в соціальних 
мережах Facebook та VKontakte.

Н. П.
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те, що об’єднує

Світ писанок і гаївок 
у студентському представленні

У Технологічному коледжі Львів-
ської політехніки 16 квітня від-

бувся п’ятий конкурс „Великодні 
гаївки-2015“. Брали в ньому участь 
традиційно тільки першокурсни-
ки, а вболівали за їхні вдалі висту-
пи — і старші колеги, і викладачі.

Шістнадцять груп першого курсу 
мали на сцені актової зали головного 
корпусу коледжу показати глядачам 
і журі майстерність виконання ве-
личних хороводів, які українці здав-
на водили біля церкви, коли наставав 
Великдень. Важливою була не лише 
хореографічна постановка номерів, 
а й вокальна подача композицій, ко-
стюми виконавців. Друга частина ви-
ступу кожної групи містила репрезен-
тацію власноруч створеної більшої чи 
меншої писанки — об’ємної, зробле-

ної з квіток, дрібніших писанок або 
намальованої на папері. Студенти ко-
ротко, прозово або поетично, розпо-
відали про значення символів-узорів 
на своїх писанках, історії і легенди, 
пов’язані з ними. Як не повторюва-
лись гаївки, так і оригінальними були 
писанки — обереги родини й батьків-
щини. До речі, найкращі з них збе-
рігатимуть в етнографічній світлиці 
коледжу, де є вже немало різних на-
ціональних експонатів.

Останній виступ конкурсу групи 
11ПММ-12 відділення мистецтв, яка 
виконувала гаївку на патріотичну 
тему, журі визнало найкращим — гру-
па-переможець у нагороду отримала 
можливість побувати на екскурсії „Ка-
вовий Львів“. Групи ПРМ-12 та КСМ-
11, здобувши друге місце, відвідають 
вистави „Останній гречкосій“ і „Блаз-

ні мимоволі“ в Націо-
нальному академіч-
ному драматичному 
театрі ім. М. Занько-
вецької. У груп КСМ-12 
і 13 (виступали разом), 
11ПММ-11 і ТОМ-11 
свої призи — великі 
фотоальбоми. Всі по-
дарунки переможцям 
забезпечив студент-
ський профком.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

фестивалимо

Триденне свято якісної музики
Тринадцятий фестиваль „Флюгери Львова“ відбудеться 1–3 травня та 

згуртує музикантів з України (зокрема, з Криму та східноукраїнських 
міст), Польщі, Італії, Ірландії та Норвегії у дворику львівської Ратуші. 
Меломани, смакуючи джазовий, роковий, фольковий драйв, почують 
старі знайомі гурти, а також відкриють для себе нові музичні проекти.

Розпочнеться фестиваль з презента-
ції досягнень „Львівської школи джазу 
та сучасної музики“ — її учні проде-
монструють вміння, яких їх навчили 
провідні джазмени України. І одразу 
за молодими-недосвідченими на сце-
ні — легендарні музиканти Dzyga Jazz 
Quintet — саме на „Флюгерах…“ вони 
відсвяткують своє 15-річчя.

Постійний учасник фесту „ГИЧ 
оркестр“ готує прем’єру — програму 
„Під маркою Івана Яковича“. У про-
грамі, крім цього, почуємо Richard 
Kanaforsky Quartet, недавніх україн-
ських дебютантів Meltdown, поетич-
ну „Джалапіту“ й групи, які вибухово 
поєднують в собі різний мелос, різні 
культури.

Третій день фестивалю буде 
більшою мірою присвячений укра-
їнським колективам. Зокрема, на 
„Флюгери…“ приїде краматор-
ський Ground Beat, харківський 
гурт Szklo, а Крим представлять 
панки, що співають кримськота-
тарською мовою, — група Shatur-
Gudur. Буде й спеціальна програ-
ма, над якою працює джазовий 
гурт Shockolad та співачка Брія 
Блес сінґ. А ще у неділю зазвичай 
відбудеться „Прокидання з…“ — 
Львів прокинеться з Харковом. 
Будитимуть львів’ян і гостей міста 
гурт „Танок на майдані Конго“, 
поет Сергій Жадан, гурт Szklo та 
МО „Дзиґа“.

коротко
Мистецька майстерня „Драби-

на“ та Перший український 
театр для дітей та юнацтва 
покажуть 25–26 квітня виставу 
за п’єсою Наталії Ворожбит 
„Зерносховище“. Постановку 
здійснив режисер Андрій При-
ходько, відомий виставою „Лі-
сова пісня“ у курбасівців. Дія 
розгортається на тлі найбіль-
шої трагедії української історії 
XX століття — Голодомору. 

Відбулося прощання з відомим 
українським художником-гра-
фіком, автором кількох пер-
сональних виставок в Україні 
і світі Богданом Сорокою. 
74-річний митець помер у Поль-
щі, де тимчасово перебував на 
лікуванні. Богдан Сорока, син 
націоналістів Михайла Сороки 
та Катерини Зарицької, нале-
жав до групи шістдесятників, 
входив у список заборонених 
митців. Його відомі цикли 
робіт — „Фольклорні моти-
ви“, „Українська міфологія“, 
„Емблеми та символи“, „Страсті 
Христові“, „Похід гномиків“, 
„Купальські забави“.

Генеральне Консульство Респуб-
ліки Польща у Львові з 23 до 
27 квітня вп’яте організовує 
Польську театральну весну. 
З цієї нагоди до Львова приїдуть 
артисти з Чехії, Польщі та різних 
міст України й представлять 
шість виняткових спектаклів — 
п’ять для дорослих і один для 
дітей. 

За матеріалами інформагенцій
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солодке мистецтво

„Якби я не став кондитером,  
був би художником“
У цьому впевнений закарпа-

тець Валентин Штефаньо, 
автор смачних та гарних виробів, 
які можна вважати справжніми 
мистецькими творами.

Щоб було не лише смачно
Шоколадна конституція, шопка, ме-
блевий набір, тематичні скульпту-
ри, карамельна ялинка, вежі і зам-
ки, щороку — гігантська шоколадна 
писанка до Великодніх свят, навіть 
весільна сукня із заварних тістечок 
та карамельні прикраси для своєї на-
реченої — все це творіння ужгород-
ського кондитера Валентина Штефа-
ня, який вважає, що людям потрібні 
не лише смачні, а й гарні речі, адже 
кулінарія — це також мистецтво. За 
словами Валентина, пер-
ше неусвідомлене бажання 
цього виникло в дуже ран-
ньому віці:

— Разом із батьками 
я опинився в Тюменській 
області, де вони працюва-
ли. А там крім родзинок, 
горіхів і сухофруктів фак-
тично нічого не було… У 6-му класі 
мене віддали на піврічні курси куха-
рів-кондитерів, хоча це обійшлося 
недешево. Очевидно, мама побачи-
ла мій талант, бо я завжди крутився 
в кухні коло неї і сестри, яка також 
стала кондитером, живе у Франції. 
Часто буваю в цій країні і мав на-
году там навчатися, отримати май-
стер-класи французьких майстрів.

У своїй праці шоколатьє віддає 
перевагу не смаку чи красі окремо, 
а гармонійно їх поєднує. Особливих 

секретів приготування не має. 
Важливо, щоб продукти були 
натуральні і свіжі, не конче за-
морські — це яйця, вершки, мо-
локо, а не їхні замінники, свіжі 
чи заморожені ягоди і фрукти. 
А без захоплення малюванням 
не знати, чи вдавалися б такі 
твори.

— Цікавлюся мистецт-
вом, — розповідає кондитер. — 
Серед моїх друзів — художни-
ки, скульптори, фотографи. 
Спілкування з ними значною 
мірою впливає на те, що роблю. 
Часто задумуюся, що не зава-
дило б здобути ще й мистецьку 
освіту — засвоїти основні пра-
вила композиції, поєднання 
кольорів, але я відчуваю красу. 

Впевнений, що якщо 
не був би кондитером, 
то став би художником. Для 
мене оформити виріб — це 
як для кутюр’є створити 
одяг.

Якби не сестра-конди-
тер, то Валентин Штефаньо 
стовідсотково запевняв би, 

що кулінарія — суто чоловіча спра-
ва, адже ця праця насамперед вима-
гає багато фізичних зусиль.

Ніщо не вічне,  
ніщо не найдосконаліше
— Валентине, як Ви добираєте тема-
тику виробів?
— Вона народжується з того, що 
мене оточує, хвилює, на що звертаю 
увагу. Коли у певні моменти виникає 
багато негативу — хочеться створи-
ти цьому контраст. Мрію, щоб наші 
люди не були такі заклопотані, по-
чувалися щасливими. Тому ми самі 
повинні творити навколо себе красу, 
щоб думати про гарне і змінювати 
своє життя.

До кожного свята Валентин Ште-
фаньо створює солодощі певної те-
матики. Та чи не найбільше у його 
колекції великодніх шоколадних 
яєць. До того ж, завжди робить ве-
лику писанку, яку експонує у влас-
ній кондитерській в Ужгороді, або ж 
у місцевому музеї. Два роки тому 
його писанка ввійшла до Книги ре-

кордів України. Торішню присвятив 
Героям Майдану, а цього року вико-
нав її в авангардному стилі.

Майстер запевняє, що серед сво-
їх виробів не виділяє улюблених, 
адже треба завжди робити нове, 
змінювати, поєднувати нові склад-
ники. Ось нещодавно розробив ре-
цепт батон чиків для воїнів, у якому 
поєднав три види горіхів, глюкозу, 
мед, яєчні білки.

Він часто проводить май-
стер-класи для дітей-сиріт, а нещо-
давно почав залучати до них дітей 
переселенців і тих, чиї батьки слу-
жать в АТО. Напередодні цьогоріч-
ного Великодня вони разом випіка-
ли паски, виготовляли шоколадні 
яйця і сирні грудки, які волонтери 
повезли воїнам.

На запитання, скільки часу ви-
трачає на нові вироби, Валентинові 
Штефаню відповісти важко, адже 
буває дуже по-різному — від кількох 
днів до місяців, подібно як художник 
малює картину.

— Чи не шкода їсти таку красу?
— У тому й полягає задоволення. Це 
момент кульмінації, сенс кулінарно-
го мистецтва, бо ніщо в тому житті 
не вічне — чудове змінює гарне, до-
сконаліше — досконале.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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студентські ініціативи

Хто в інституті найсильніший
На початку квітня хлопці 

з ІТРЕ зібрались у спорт-
комплексі Політехніки у залі 
для боксу, щоб помірятись 
силою рук. Дівчата ж з їхнього 
інституту, студенти, які перед 
змаганнями займались там пау-
ерліфтингом, стали глядачами 
третього „Традиційного турніру 
з армреслінгу ІТРЕ“.

У турнірі взяли участь 20 спортсме-
нів-аматорів, серед них — четверо 
студентів з інших інститутів. Кіль-
кість учасників щороку приблизно 
однакова, але постійно з’являються 
нові люди, які хочуть випробувати 
себе. Дві години у залі вирували емо-
ції, відчувався азарт, підігрітий ба-
жанням перемогти. Учасники могли 
спробувати свої сили в різних ваго-

вих категоріях — до 80 кг, 80+ кг та 
в абсолютній категорії.

Отже, підсумки турніру:
вагова категорія до 80 кг: 1 місце — 

Тарас Гультайчук (ІТРЕ, РА-42), 2 міс-
це — Іван Пучко (ІТРЕ, РА-31), 3 міс-
це — Василь Дигодюк (ІІМТ, ОХВ-41);

вагова категорія 80+ кг: 1 міс-
це — Роман Звізло (ІТРЕ, ТК-41, 
к.м.с. з армреслінгу), 2 місце — Мак-
сим Грицишин (ІТРЕ, ОТ-31), 3 міс-
це — Ігор Демчук (ІІМТ, ОЕП-41).

Також усі охочі мали змогу взяти 
участь у змаганнях в абсолютній кате-
горії. Половина студентів, котрі після 
змагу у своїх вагових категоріях, ще 
мали снагу змагатися, знову вийшли по-
мірятись силами з різними суперника-
ми. Переможцем став Василь Дигодюк.

Найсильніші студенти отримали 
нагороди — грамоти й медалі. Хоч 

для багатьох учасників турніру важ-
ливою була не так перемога, як спіл-
кування з однодумцями й емоції.

Організували змагання активісти 
Колегії та профбюро студентів ІТРЕ. 
До того вони провели в інституті тур-
нір з віртуального футболу, а невдов-
зі, після модулів планують проведен-
ня турніру з міні-футболу.

Наталя ЯЦЕНКО

активне дозвілля

Паркур як відчуття свого тіла в просторі
Легка атлетика, акробатика, бойові мистецтва плюс білдерінг 

(лазіння по стінах) — це все паркур, фізична дисципліна, своєрід-
не урбаністичне світосприйняття, яке в Україну тільки приходить. 
Побачити його в дії можна було під час „Французької весни“ — вдруге 
до Львова з Франції (паркур виник власне там) приїхали трейсери (ті, 
хто займається паркуром). Долучилися до них друзі з Румунії. Після 
майстер-класів, які хлопці провели у кількох львівських школах, ми 
зустрілись у Альянс франсез, щоб поговорити про паркур.

— Головний принцип паркуру, — 
каже Стефан Ферет, — поважай своє 
тіло, тому тренування розпочинається 
з розминки, впродовж якої треба добре 
себе розігріти. Опісля тренер усіх роз-
діляє на групи, залежно від мети, якої 
кожен хоче досягти. Є заняття, на яких 
вчать пересуватись, стрибати, пере-
вертатись, важливо правильно падати, 
йти. Людина мусить знати про ризики, 
свої фізично-психологічні ліміти, щоб 
не нашкодити собі.

Асоціації трейсерів наявні в кож-
ному великому місті Франції, зага-
лом — приблизно 70 угруповань. 
Рух паркуру веде свій початок із 
80–90 років минулого століття. 
У Парижі є навіть одна суто жіноча 
асоціація трейсерів, яка називається 
Pink parkоur. На наступних вихідних 
відбудуться в місті Потьє загальні 
збори — на таких вікенд-федераціях 
можна обмінятися досвідом, обгово-
рити плани на майбутнє.

Люди хочуть займатися паркуром 
(у нас в асоціації особи від 12 до 55 ро-
ків) через різні причини — бажають 
відновити спортивну діяльність, про-
водити активно час із друзями, займа-
тись тим, чим не займаються інші.

Дімітрі Бруньо до того, як зайня-
тись паркуром, займався десятьма 
видами спорту, але всі вони мали зма-
гальний характер, паркур же привабив 
відсутністю конкуренції, „паркур — 
це для себе, для власного розвитку“. 
Стефану Ферету паркур дав змогу зі-
брати воєдино всі спортивні знання, 
адже в паркурі можна впізнати еле-
менти від волейболу до єдиноборств. 
А от у Лоїка Аскаріно пізнання спорту 
почалось саме з паркуру — став займа-
тись гімнастикою і тепер із своїми 
друзями почувається на рівні.

Найважливіше у паркурі, вважають 
хлопці, — прийняти фізичний біль. 
Наступний етап — подолання психо-
логічних бар’єрів, адже те, що бездо-

ганно робиш на землі, можна зробити 
і на 10 метрів вище, над нею. Але пов-
ністю страх викорінювати не варто — 
він дає змогу уникнути небезпек.

Рух паркуру в Румунії розпочався 
у 2004 році. Якщо на першій зустрі-
чі трейсерів у місті Констанца було 
лише 10 осіб, то наступного року — 
уп’ятеро більше. Румунський сайт 
з паркуру налічує тепер приблизно 
2 тисячі осіб, основний центр пар-
куру — в бухарестській школі „Рі-
бан Едюкасьон“, хоч ще десять років 
тому бракувало навіть інформаційних 
джерел — блогів, відео, форумів, ази 
паркуру новачки черпали з репорта-
жу англійського журналіста „Стриба-
ти по Лондоні“, а також від тих, хто 
стояв біля його румунських витоків.

Крістіан Маріус, Джастін Мусі-
на й Роберт Флоріа переконані, що 
паркур — це не тільки тренування, 
це спосіб життя, спосіб мислення. Як 
будь-який спорт, паркур дисциплінує 
і розвиває креативність, але він ще 
є і новим способом бачення міста: у на-
товпі трейсера, кажуть хлопці, можна 
впізнати по тому, що він дивиться не 
під ноги, а довкола, коли ж бачить пе-
решкоду, то думає: от якось повернусь 
до неї і зможу потренуватись.

Наталя ЯЦЕНКО
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Народ-
ний угор-

ський 
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цирку
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ний клуб 

з Лондона

Гімнаст у 
цирку
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українсь-

кого 
літака

Морська 
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злочину

Палац, 
збудова-

ний Деда-
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Криті
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місце-
вості

Найшвид-
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світу 
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Чапеком
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єгиптян
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ський 
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Колишня 
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Постій-
ний су-

хий вітер 
у тропіках 
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вають як 

приправу 
до їжі та 
для кон-

серву-
вання

Українсь-
кий 

письмен-
ник

Болгар-
ська 

столиця 
гумору

Оленя-
чий мох

Одиниця 
електрич-

ного 
опору

Місто в 
центрі 

Франції

Вітер 
руйнівної 

сили

Місце для 
конкуру

Верхов-
ний бог у 
німець-

ких міфах

„Я“ 
латинсь-

кою

Майстер 
повітря-
ного бою 

Криво-
лінійне 
пере-

криття

Орган 
зору

Англій-
ський 

письмен-
ник

Буква 
грець-

кого 
алфавіту

Вічнозе-
лена 

південна 
рослина

Період 
в історії 
України 
ХVІІ ст.

Музей у 
Парижі

Сучасна 
рахівниця

Державна 
агропро-
мислова 

зона

Коротке 
жартівли-

ве опо-
відання

Грошова 
одиниця 

Ірану

Кален-
дарний 

час події

Відбиття 
звуку, 

відгомін

Довго-
хвостий 
папуга

Грецький 
острів

Вулкан на 
острові 

Мінданао

Поема 
І. Котля-
ревсь-

кого

Побратим 
Назара 
Стодолі

Райський 
куточок в 

пустелі

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
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й 
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і 9

Відповіді на кросворд, опублікований  
у числі 10

Горизонтально: 5. Нептун. 6. Карате. 10. Амаду. 11. Сталь. 
12. Амбра. 13. Тіара. 16. Кишлак. 19. Тирада. 21. АТО. 22. Бір. 
23. Такт. 24. Орда. 26. Евр. 27. Кум. 29. Атлант. 31. Бархан. 
33. Омана. 36. Стікс. 37. Обвал. 38. Івеко. 39. Юпітер. 40. Гітара.
Вертикально: 1. Шпальта. 2. Мутант. 3. Сакура. 4. Карпати. 
7.  Вітчим. 8.  Лама. 9.  Нарада. 14.  Іподром. 15.  Рубікон. 
17. Лхаса. 18. Катет. 19. Тромб. 20. Радар. 25. Статор. 28. Сахара. 
30. Носоріг. 32. Абордаж. 33. Офіцер. 34. Арес. 35. Анонім.

J J J

Розмова двох приятелів у Тель-
Авіві:

— Тут написано, що Росія забрала 
Крим, тому що росіяни з Криму 
хотіли жити в Росії… Ти зрозумів 
щось?

— Не зовсім, бо коли ми, одеські 
євреї, захотіли жити в Ізраїлі, 
то й переїхали сюди, а не просили 
Ізраїль приєднати до себе Одесу.
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НОВИНКИ
Р. М. Панас, 
М. С. Маланчук.
Кадастр природ-
них ресурсів
Навчальний  
посібник.
Подано ґрунтовну, 
найдостовірнішу 
та найновішу ін-
формацію про стан 
і перспективи вико-

ристання та охорони галузевих кадастрів 
природних ресурсів

Особливу увагу звернуто на норматив-
но-правове забезпечення кадастрів при-
родних ресурсів, умови їх створення за 
матеріалами аерокосмічного знімання і ви-
користання сучасних ГІС-технологій. Для 
студентів 4 курсу, які вивчають дисциплі-
ну „Основи кадастру природних ресурсів“.

Р. І. Кінаш,  
Д. Г. Гладишев.
Архітектурні 
конструкції 
виробничих 
будівель
Навчальний  
посібник.
З а п р о п о н о в а н о 
основні архітек-
турні конструкції 
виробничих буді-

вель, висвітлено питання призначення, 
проектування, конструктивного рішення 
з урахуванням фізико-технічних чинників. 
Навчальний посібник за своєю структурою 
та методичною побудовою максимально 
пристосовано до навчального процесу. 
Рекомендовано студентам 3 курсу для ви-
вчення дисципліни „Архітектура будівель 
і споруд“.

За заг. ред. В. Л. Ортинського.
Криміналістична техніка: визначення 
та ілюстрації
Навчальний наочний посібник.

Навчальний наочний посібник містить 
627 визначень основних понять та 442 ілю-
страції з розділу криміналістики „Криміна-
лістична техніка“. Відображає історичний 
та сучасний стан вітчизняної криміналіс-
тичної техніки, найпоширеніші в експерт-
ній практиці зразки об’єктів дослідження.
Студентам 4  курсу для вивчення дисци-
пліни „Криміналістика“ та „Кримінальний 
процес“.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/

У книгарнях діє дисконтна програма 
„Книжкова скарбничка“.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Наум Марти Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Наконечної Катерини Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Зайшлої Маргарити Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Семків Олени Андріївни;
студентський квиток № 10334749, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Кривун Анастасії Миколаївни;
студентський квиток № 10720214, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ляшенко Юлії Сергіївни;
студентський квиток № ВК09068014, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Галаса Олександра Вікторовича;
студентський квиток № ВК10379114, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Ярош Вікторії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Коцкович Христини Ярославівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кабацій Анастасії Степанівни;
студентський квиток №  09830638, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пінчук Анастасії Сергіївни;
студентський квиток № 10316530, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Бірченко Єлизавети Сергіївни;
студентський квиток № 10522353, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Безушка Романа Йосиповича;
студентський квиток ВК № 10609693, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Барчука Назара Васильовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Антощенка Назарія Олександровича.

Колектив кафедри теоретичної та 
прикладної економіки ІНЕМ Націо-
нального університету „Львівська по-
літехніка“ висловлює щирі співчуття 
старшому викладачеві кафедри Оле-
гу Йосифовичу Крисі та його родині 
з приводу тяжкої втрати — смерті

матері.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 152407

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

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.
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Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 152408

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

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: воїни 3-ї батареї 24 ОМБР  
міста Яворова.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
•  комерційного характеру (до 30 слів) — 

70,00 грн.; 
•  комерційного характеру (понад 

60 слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку 
на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Тел. (0322) 258-21-33, 
http: //www.audytoriya.lviv.ua,   
e-mail: audytoriya@gmail.com

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив студентського відділу Львів-
ської політехніки сердечно вітає з ювілеєм

Ольгу Іванівну  
ПОМІРКО.

Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, ро-
динного затишку, життєвого оптимізму 
на многії літа:

Хай щастя панує у Вашому домі
і радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри технології біологічно ак-
тивних сполук, фармації та біотехнології 
ІХХТ Львівської політехніки сердечно вітає з 
ювілеєм кандидата біологічних наук, доцента кафедри 

Вероніку Генадіївну  
ЧЕРВЕЦОВУ.

Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, родинного щастя, 
творчої наснаги, життєвого оптимізму, великих успіхів на 
науковій ниві.

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії,
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
24 квітня — „Мадам Баттерфляй“ (опера). 

18.00.
26 квітня — „Дон Жуан“ (прем’єра). 18.00.
27 квітня — „Дон Жуан“ (опера, прем’єра). 

18.00.
29 квітня — „Лебедине озеро“ . 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
24 квітня — „Останній гречкосій“. 18.00.
25 квітня — „Знак у вікні“ (прем’єра). 18.00.
26 квітня — „Знак у вікні“ (прем’єра). 18.00.
28 квітня — „Ромео і Джульєтта в кінці 

листопада“. 18.00.

Камерна сцена
23 квітня — „Лавка“ (прем’єра). 19.00.
24 квітня — „Завчасна паморозь“. 18.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
22, 23, 24 квітня — „Том, Дік, Гаррі“. 19.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
24 квітня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
26 квітня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
29 квітня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
24 квітня — „Баба“ (прем’єра). 18.00.
25 квітня — „Ірод“ (прем’єра). 18.00.
26 квітня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“. 12.00.

Перший український  
театр для дітей 
та юнацтва
23 квітня — „Попелюшка“. 12.00.
24 квітня — Фестиваль „Польська 

театральна весна“. 15.00.
25 квітня — „Зерносховище“ (прем’єра). 

15.00.
26 квітня — „Beautiful Карпати“. 12.00, 

„Зерносховище“ (прем’єра). 18.00.
28 квітня — „О восьмій вечора 

на Ковчезі“. 11.00, „Втеча 
з реальності“. 14.30.

29 квітня — „Дюймовочка+“. 11.00.




