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Якого захисту потребують діти?
1 червня відзначаємо День 

захисту дітей, права яких 
узаконено міжнародними кон-
венціями та законодавчими 
актами на державному рівні. 
Вони гарантують їм право на 
безоплатну кваліфіковану 
медичну допомогу, створення 
безпечних умов для життя, 
раціональне харчування, фор-
мування навичок здорового 
способу життя тощо. Але нині 
живемо в Україні, яка пере-
живає дуже складні реалії: 
з одного боку війна на сході 
з Московією, з іншого — ті, хто 
поспішає нажитися не лише на 
цій біді, а й на дітях, потихень-
ку забирають в них їхнє право 
на щасливе дитинство.

Що треба для щастя й усмішки 
дитини? Здавалося б, так неба-
гато: чуйна родина, її розумін-
ня, підтримка, любов, затишна 
оселя, мамина пісня, щоб 
збувалися великі й малі мрії, 
щоб земля не здригалася від ви-
бухів бомб і гарматних залпів, 
а жилося їм у добрі й злагоді 
в успішній Україні. Та неоголо-
шена війна на сході враз забра-
ла у багатьох дітей ці гарантії: 
вони рано подорослішали 
і разом з батьками терплять усі 
негаразди, що випали на їхню 
долю. А є ще тисячі сиротинців, 
де діти, позбавлені радості 
спілкування з рідними, теж не 
мають нормального життя.

На жаль, через складні соціальні 
умови батьки часто не можуть 
приділяти дітям належну увагу. 
У таких сім’ях, як вважають 
наші респонденти, діти дуже 
потерпають, а батьки не завжди 
вміють вчасно вислухати своїх 
дітей, зрозуміти їхні страхи чи 
побоювання, допомогти вирі-
шити проблеми, які хвилюють 
їхніх чад саме зараз і в цю 
хвилину. Тому мають турбу-
ватися про дітей не тоді, коли 
є час, а тоді, коли дитині цього 
найбільше треба.

Та незважаючи на тимчасові 
(сподіваюсь) негаразди, діти, 
квіти нашого життя, зустрінуть 
своє свято осяйними усмішками 
і твердою вірою у своє краще 
майбутнє.

Ольга Сазонова, доцент кафедри психології, педагогіки 
і соціального управління Інституту права:

„Дітям потрібна любов і увага“
Як психолог працюю з дітьми, які зазнали насилля в ро-
дині, тому знаю, що дітям найперше потрібні наша лю-
бов, терплячість і увага. Колись донька хотіла мені щось 
розповісти, я ж, маючи термінові справи, попросила в неї 
півгодини. У відповідь почула, що тоді їй це вже не буде 

потрібно. Після того дитина „замкнулася“ і мені було значно важче на-
лагодити з нею контакт.

Августина Тихан, учениця 5„Б“ класу Львівської академічної 
гімназії:

„Нині захищаю молодших“
Свої права я знаю та й мої рідні мені допомагають краще 
орієнтуватися в цих справах. Нині захищаю молодших. На 
жаль, є такі діти, яких легко втягнути у погані справи: вони 
стають наркоманами чи алкоголіками, тому захищати їхні 
права мають не тільки батьки, а й держава.

Олександра Стоколяс, учениця 2 „В “класу Львівської 
академічної гімназії:

„Сама можу себе захистити“
Коли була маленька, від усіх негараздів мене оберігали 
батьки, а згодом і друзі. Нині вже й сама можу себе захи-
стити і не дозволяю кривдити малих дітей.

Міркувала та опитувала Катерина ГРЕЧИН

Андрій Откидач, студент першого курсу Інституту 
архітектури:

„Моїми захисниками є батьки і брат“
Кожна дитина має право на освіту, відпочинок і захист сво-
їх громадянських позицій. Моїми ж захисниками є батьки 
і брат. Правда, діти, дорослішаючи, можуть й самі захи-
щати свої права. А загалом, — все залежить від ситуації 
в родині, в державі, навіть від певних обставин.

Соломія Кос’яненко, учениця 5 „Б“ класу Львівської 
академічної гімназії:

„Ми пишаємося захисниками  
України“
Захищати свої права і обстоювати їх ми вже вчимося самі, 
бо не можуть батьки все життя опікуватися нами. Я дуже 
вдячна тим, хто на сході України захищає наше дитин-
ство, право на освіту і мирне небо, жертвуючи своїм жит-
тям і здоров’ям. Нині вони є справжніми нашими захисниками і ми цим 
дуже пишаємося.
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NOTA BENE!

вища школа

Політехніки обрали своїх представників 
на перший Всеукраїнський з’їзд вишів

У першому Всеукраїнському з’їзді вищих навчальних закладів державної 
форми власності, який відбудеться 5 червня цього року в Києві, наш уні-

верситет представлятимуть ректор Юрій Бобало, директор Львівського авто-
мобільно-дорожнього коледжу при Львівській політехніці Михайло Брегін та 
завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту 
післядипломної освіти Назарій Подольчак. Їхні кандидатури підтримала кон-
ференція трудового колективу, яка відбулася 18 травня.

Одним із важливих питань, 
які розглянуть на майбут-
ньому з’їзді, буде фор-
мування Національного 
агентства із забезпечення 
якості вищої освіти — од-
ного з органів управління 
у сфері вищої освіти, ство-
рення якого передбачає 
Закон України „Про вищу 
освіту“, що набув чинності 
6 вересня 2014 року. 5 черв-
ня перший Всеукраїнський 
з’їзд вищих навчальних 
закладів державної фор-
ми власності має обрати 
9 з 25 членів майбутнього 
колегіального органу, що 
замінить Вищу акредита-
ційну (ВАК) та Держав-
ну акредитаційну комісії 
(ДАК). Під час спільного 
засідання ректорату, пре-
зидії профкому, організа-
ційної комісії та голів комі-
сій Вченої ради, яке відбу-
лося 15 травня, гідним цієї 
посади назвали професора 
Назарія Подольчака. Наза-

рій Юрійович бере актив-
ну участь у дослідженнях 
проблем управління ви-
щими навчальними закла-
дами, має на цю тематику 
понад 20 опублікованих 
наукових праць. Також він 
брав участь у понад 10 віт
чизняних та міжнародних 
навчальних і наукових 
грантах, що стосувалися 
проблем управління й роз-
витку вишів; стажувався 

в університетах Європи та 
США, зокрема, у Гарварді, 
Массачусетському універ-
ситеті технологій, Техась-
кому університеті тощо; 
є експертом з формування 
відомих світових рейтингів 
вищих навчальних закладів; 
брав участь у проведенні 
атестаційних експертиз 
українських вишів. Відпо-
відно до вимог, 26 травня 
Вчена рада нашого універ-

ситету затвердила канди-
датуру професора Назарія 
Подольчака.

Також делегати конфе-
ренції трудового колекти-
ву заслухали проміжний 
звіт про виконання Колек-
тивного договору за 2014–
2015 роки. Власне, голо-
ва профкому Володимир 
Гайдук доповів лише про 
його проблемні пункти, 
які 2014го року виконати 
не вдалося. Зі 109 пунктів 
договору „проблемних“ 
є тільки 6. Серед іншого, 
це — потреба у збільшенні 
зарезервованих місць для 
дітей працівників вишу на 
літній період у навчаль-
нооздоровчому таборі 
„Політехнік2“ (смт. Слав-
ське); відсутність спецхар-
чування для політехніків, 
які працюють у шкідливих 
умовах; довгі періоди ре-
монтів, які тривають у го-
ловному корпусі (підвальні 
приміщення), навчальних 
корпусах № 6 (5 аудито-
рій), № 15 (архівні при-
міщення 4б та 5б), № 19 
(мережа освітлення в акто-
вій залі), № 22 (спортивні 
зали) тощо.

Анна ГЕРИЧ

темпус-проект

Кібербезпека у нас буде  
на найвищому рівні
Львівська політехніка — учасник проекту з підготовки навчальної магіс-

терської програми у галузі інформаційної безпеки, який реалізовують 
у рамках європейської програми „Темпус“. Крім модернізованих курсів, 
наші студенти зможуть отримувати подвійні дипломи — Політехніки та 
закордонних вишів, зокрема Швеції, де недавно у Технологічному інсти-
туті Блекінге (місто Карлскруна) відбулася зустріч учасників проекту.

У складі міжнародного консорціуму, 
який працює над проектом, — учас-
ники з Польщі, Латвії, Росії, Греції, 
Німеччини, України і Швеції. По-

літехніку репрезентують фахівці 
з ІКНІ та ІКТА: Олекса Скорохода, 
Андріан Піскозуб, Степан Войтусік 
і координатор проекту від універси-

тету доцент кафедри захисту інфор-
мації Юрій Лах.

— Це проект ENGENSEC — 
Educating the Next generation experts 
in Cyber Security (http://engensec.
eu/). Його мета — підготовка магіс-
терської програми з кібербезпеки, 
поєднання досвіду різних країн у під-
готовці таких фахівців. Працюємо 

Закінчення на 7 с. m
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олімпіада

Змагання найкращих
Відбувся II етап Всеукраїн-

ської студентської олімпіади 
з напряму підготовки „Метро-
логія, стандартизація та сер-
тифікація“. Серед переможців 
і призерів — студенти Львівської 
політехніки.

У п’ятій олімпіаді зі згаданого напря-
му підготовки змагався 51 учасник зі 
Львова, Харкова, Одеси, Херсона, Іва-
ноФранківська, Дніпропетровська. 
Журі визначало результати на підставі 
контрольних робіт, у яких студенти 
повинні були відповісти на двадцять 
запитань із метрології, метрологіч-
ного забезпечення, стандартизації, 
сертифікації та розв’язати п’ять задач.

— Ми побачили досить високий 
рівень підготовки студентів. Вони 
виявили добрі результати, і це ста-
ло підставою того, що, крім призо-
вих місць, кожен отримав відзнаку 
у певній категорії: метрологія, ме-
трологічне забезпечення, стандар-
тизація, сертифікація, розв’язуван-
ня задач. Тішить, що це майбутня 
науковотехнічна еліта України, — 
каже доктор технічних наук, доцент 
кафедри метрології, стандартизації 

та сертифікації Львівської 
політехніки, відповідаль-
ний секретар за організацію 
та проведення цьогорічної 
олімпіади Наталя Гоц.

А завідувач кафедри МСС 
Петро Столярчук подякував 
студентам за чудові роботи. 
Також виступив голова орг-
комітету олімпіади, прорек-
тор Дмитро Федасюк, дирек-
тор ІКТА Микола Микийчук, 
генеральний директор ДНДІ 
„Система“ Василь Паракуда, 
професор кафедри Василь 
Яцук. Виступи були зосереджені на 
перспективах розвитку метрології, 
стандартизації та сертифікації. Вра-
женнями від олімпіади поділилися 
викладачі з Херсона, Одеси, Харкова.

Студенти не лише змагали-
ся у знаннях із майбутнього фаху, 
а й скористалися нагодою побувати 
на екскурсії у Львівській опері, Свя-
тоюрському храмі та центральною 
частиною Львова.

Перемогу в олімпіаді здобула 
Ірина Завада з Харківської політех-
ніки. На другому місці — Наталя 
Зіганшин із Львівської політехніки 

та Юля Голєнькова з Харківського 
університету радіоелектроніки, на 
третьому — Марина Криворучко 
з Херсонського технічного універ-
ситету, Анастасія Полякова з Одесь-
кої академії технічного регулювання 
якості і Ліля Удовик із Харківського 
аерокосмічного університету.

Ще дві студентки Львівської по-
літехніки — Мирослава Гаврилів та 
Іванка Коваль — вибороли перше 
місце за найкраще розв’язання ме-
трологічних задач.

Ірина МАРТИН

IT-зустрічі

З обопільної ініціативи
Студенти ІКНІ дізналися про 

нові технології та принципи 
професійної реалізації в компа-
нії EPAM.

Цього разу відбулася друга зустріч 
комп’ютерників із відповідальним 

за навчання молодших спеціалістів 
у львівському офісі EPAM Володи-
миром Вергуном. Таку форму спілку-
вання задля поглиблення знань сту-
дентів започаткували з обопільної 
ініціативи ІКНІ та компанії EPAM, 
адже в інституті зацікавлені підго-

тувати спеціаліста, готового до пра-
цевлаштування, а у фірмі — отри-
мати доброго фахівця. В ІКНІ є дві 
лабораторії, які компанія повністю 
обладнала. У них у навчальний час 
студенти мають заняття, а по обіді 
працівники EPAM проводять курси.

Тепер, під час зустрічей, Володи-
мир Вергун знайомить зацікавлених 
майбутніх комп’ютерників із робо-
тою ITфірми:

— Треба, щоб студенти змен-
шили свій максималізм і зрозуміли, 
що робота комп’ютерника — цілком 
звичайна, до неї треба ставитися від-
повідально і готуватися.

На зустрічі приходять усі охочі. 
Тепер, враховуючи закінчення на-
вчального року, їх проводять у лег-
кій формі. А з вересня розпочнуться 
факультативи, бесіди про те, як ви-
конувати завдання вчасно, швидко 
і самостійно вчитися, стати стійким 
до стресів тощо.

Ірина МАРТИН

SS  Мирослава Гаврилів, Іванка Коваль  
і Наталя Зіганшин
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круглий стіл

Інформація — також зброя
У межах IV Міжнародної наукової 

конференції „Інформація, кому-
нікація, суспільство-2015“, яка три-
вала у Львівській політехніці від 20 до 
23 травня, відбувся круглий стіл на 
тему „Проблеми безпеки інформа-
ційного простору України в сучасних 
умовах“. Участь у ньому взяли фахівці 
з інформаційної безпеки, системні 
адміністратори, адміністратори сто-
рінок великих спільнот у соцмережах, 
історики, журналісти, економісти, 
політологи та фахівці інших напрямів.

Розмова стосувалася того, 
як запобігти поразці в гі-
бридній війні з Росією та 
чого нам не вистачає для пе-
ремоги на інформаційному 
фронті. Відтак одні з учас-
ників захищали свою дум-
ку про те, що інформацій-
ну війну ми вже програли, 
так і не розпочавши її; інші 
були більш оптимістичні, 
стверджуючи, що фейки 
завжди наштовхуються на 
спростування (Ю. Сєров), 
а українська волонтерська 
інтернетспільнота все ж 
спроможна творити сильні 
позитивні смисли, відво-
йовувати відверто ворожі 
інформаційні поля та, не-

зважаючи на 
доволі пасив-
ну позицію Міністерства 
інформаційної політики, 
втерти носа російській про-
паганді (Ю. Антоняк).

Йшлося і про те, що 
наразі дії Міністерства 
інформаційної політики 
не є успішні, а створення 
так званих Українських 
інформаційних військ — 
проект доволі сумнівний. 
Тому український інфор-
маційний фронт, на дум-
ку експертів, тримається 
на тихтаки волонтерах. 
Відтак в інформаційному 
просторі України присут-
ні найрізноманітніші спо-

соби маніпуляцій свідомі-
стю, українські ТБканали 
давно є майданчиком для 
неконструктивного кри-
тицизму, а не пошуку ком-
промісів та оптимальних 
політичних і економічних 
рішень. Більшість присут-
ніх говорили про небез-
пеку російських платформ 
„Вконтакті“ та „Одноклас-
ники“, констатуючи також 
неоднозначність політики 
керівництва Фейсбуку.

Серед огріхів ЗМІ фа-
хівці називають телефон-
ні опитування кримців 
(„Українська правда“), які, 

зважаючи на те, що теле-
фонний зв’язок не є безпеч-
ним, не можуть бути досто-
вірними. Також радять не 
оприлюднювати телефонні 
номери військовослужбов-
ців (навіть тих, які у шпита-
лях), бо потім їхні телефо-
ни „обривають“ родичі та 
знайомі зниклих безвісти 
чи загиблих військових.

Конференцію та кру-
глий стіл організувала 
кафедра соціальних кому-
нікацій та інформаційної 
діяльності ІГСН.

Анна ГЕРИЧ

конференція

Молоді дипломати мають нові ідеї
21 травня кафедра політології та 

міжнародних відносин і нау-
ково-аналітичний центр політич-
них досліджень „Вектор“ Інсти-
туту гуманітарних та соціальних 
наук Львівської політехніки 
провели регіональну науково-тео-
ретичну конференцію „Актуальні 
проблеми міжнародних відносин 
та зовнішньої політики“.

Участь у ній взяли близько 50и учас-
ників зі Львівщини, Закарпаття 
і Кам’янецьПодільська.

— Сьогодні, коли весь світ стоїть 
на грані війни і руйнується встановле-
на після ІІ світової система міжнарод-
ного права, на перше місце для Украї-
ни виступає ефективність міжнарод-

них відносин та зовнішньої політики, 
бо наодинці ми неспроможні пере-
могти таку потужну державу з ядер-
ною зброєю, як Росія. У цій ситуації 
для нас дуже важлива підтримка най-
сильніших країн світу, яку здобудемо 
тільки успішними зусиллями наших 
дипломатів. Тому ми маємо спільно 
напрацьовувати та пропонувати нові 
підходи й нові ідеї, які, можливо, бу-
дуть застосовані в зовнішній політиці 
України. Ми публікуємо ухвалу кон-
ференції та збірники матеріалів, усі-
лякими засобами намагаючись доне-
сти нашу думку до можновладців. Але 
чи вони нас чують — це інше питання. 
У цій конференції провідну роль ві-
діграють молоді науковці і студенти. 
Вони часто є сміливі, рішучі і навіть 

радикальні у своїх судженнях і діях. 
Події Революції Гідності довели, що 
українська молодь має потужний по-
зитивний реформаторський потенці-
ал, який нам дуже потрібен зараз, — 
каже заступник директора ІГСН, один 
із основних організаторів конферен-
ції Микола Бучин.

Під час пленарного засідання при-
сутніх привітали депутат Львівської 
обласної ради Святослав Шеремета, 
завідувач кафедри історії України 
та етнокомунікацій (НУ „ЛП“) про-
фесор Поліна Вербицька, а від імені 
організаторів — завідувач кафедри 
ПМВ Галина Луцишин та керівник 
„Вектора“ Олександр Горбач.

Анна ГЕРИЧ
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над розробленням семи навчальних 
курсів, а ще — хмарної лабораторії, 
завдяки якій учасники консорціуму 
зможуть використовувати спільні ре-
сурси в навчальному процесі. Розроб-
кою лабораторії займалися латвійці, 
долучились також вчені з Харківсько-
го національного університету радіо-
електроніки, — розповідає координа-
тор проекту від Політехніки.

У квітні на зустрічі в Інституті Бле-
кінге партнери проекту оглянули деякі 
курси, обмінялись навчальними мате-
ріалами в галузі гарантування безпеки 
сучасних мереж і хмарних обчислень, 
веббезпеки і т.п. До кінця літа роботу 
над курсами завершать, їх оцінять пред-
ставники різних вишів, а після затвер-
дження протестують викладачі. Пе-
редбачені стажування: до Швеції поїде 
двоє студентів ІКТА на 5 місяців, а ви-
кладачі — на місяць. Це стало можли-
вим зокрема завдяки фінансуванню за 
Програмою „Еразмус+“, інших фондів 
(стипендія для студентів — 750–850 €, 
викладачів — 2–2,5 тис. €). Запуску 
навчальної програми передуватиме 
студентська літня школа у 2016 році. 
Ю. Лах розказує про найактуальніше 
в галузі інформаційної безпеки:

— Це захист баз даних: при переси-
ланні даних використовуються відкриті 
канали зв’язку, тому інформацію по-
трібно шифрувати і захищати так, щоб 
виявити і розшифрувати її було склад-

но, щоб це потребувало дуже великих, 
неспівмірних з вигодою, затрат часу 
чи коштів. Скажімо, дані банківської 
установи про її клієнтів — ця інфор-
мація є конфіденційною або становить 
комерційну таємницю; не кажу вже про 
трансакції, операції з платіжними карт-
ками, інтернетбанкінг. Захисту потре-
бують і бази даних державних установ: 
податкова, Нацбанк, воєнкомати, інші. 
Тобто це й питання національної безпе-
ки. Ми готуватимемо спеціалістів як для 
комерційних, так і державних структур. 
Наші курси ознайомлять студентів з тех-
нологіями, стандартами, обладнанням, 
які нині використовують в усьому світі.

Курси будуть англомовні. Якщо по 
їх завершенні студенти успішно скла-
дуть тести в присутності експертів 
з інших вишів — отримають подвійні 
дипломи, що фактично відкривають 
шлях на ринок праці ЄС. Окрім ди-
плому Політехніки, наші випускники 
зможуть отримувати ще додатково 
дипломи Вроцлавської політехніки 
й Інституту Блекінге зі Швеції. Зага-
лом підхід шведів до роботи політех-
нікам заімпонував. Ю. Лах каже:

— На відміну від американської 
моделі (а я навчався в американсько-
му виші), де „один поперед одного“, 
у Швеції визначальним є принцип „для 
людей“. Там усе дуже структуровано, 
продумано, максимально комфортно, 
зокрема в навчанні та роботі викладачів.

Ірина ШУТКА

темпус-проект

Кібербезпека у нас буде 
на найвищому рівні

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко
Львівська політехніка — перша 

у рейтингу прозорості вишів 
України. Далі — Харківський 
національний університет 
ім. В. Каразіна і Тернопільський 
національний технічний уні-
верситет ім. І. Пулюя. Загалом 
у рейтингу, котрий уклав ана-
літичний центр CEDOS, — 96 ви-
шів. Індекс прозорості сформо-
вано з 4 складових: фінансова 
й адміністративна прозорість, 
наявність стратегічного плану 
розвитку й інформування 
про зміст навчання на сайті 
закладу.

Триває робота над новими за-
конопроектами, які винесуть 
на розгляд уже найближчим 
часом: „Про науку і науко-
во-технічну діяльність“, „Про 
професійну освіту“ і базовий 
„Про освіту“. Перший має 
розширити можливості вчених, 
стимулювати надходження 
коштів у науку й наблизити 
її до євростандартів, наголо-
шують у МОН. Передбачено 
створення Нацради з питань 
розвитку науки і технологій — 
органу при Кабміні для взаємо-
дії науки, влади й економіки. 
Буде і Національний фонд 
досліджень — для грантової 
підтримки досліджень і розро-
бок, стажувань тощо. Законо-
проект про профосвіту обіцяє 
наблизити її до ринку праці, 
оптимізувати її теперішню 
мережу й дати більше повно-
важень регіонам. У кожній 
області створять Регіональні 
багатопрофільні центри проф-
освіти на основі коледжів, ПТУ 
тощо, також ради стейкхолде-
рів (від бізнесу, держустанов, 
громадськості), що визнача-
тимуть пріоритети на місцях. 
Наступним стане новий закон 
„Про середню освіту“ і запро-
вадження 12-річної школи.

„Революція Гідності та агресія 
Росії проти України“ — для 
вивчення. Такий додатковий 
параграф для 11-х класів і ме-
тодичні матеріали доступні 
в електронному форматі для 
всіх охочих. Це результат 
проекту МОН, команди істори-
ків і Київськиого університету 
ім. Б. Грінченка.

За матеріалами інформагенцій
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альтернатива

Біодинаміка — це гомеопатія для землі
Земля є одним із наших най-

більших ресурсів: вона нас 
годує. Як усе живе, вона вис-
нажується і для відновлення 
потребує належного догляду. 
У ставленні до землі людина 
досить корислива, але ризики 
для здоров’я й довкілля і факт 
обмеженості природних ресурсів 
змушує шукати альтернативні, 
екологічні методи господарю-
вання. Одним із них є біодинамі-
ка — „гомеопатія для землі“, що 
передбачає використання при-
родних добрив замість хімії.

Все почалося від Ґете
— У червні цьогоріч минає 91 рік, 
коли Рудольф Штайнер, батько ан-
тропософії, започаткував біодина-
міку. Спочатку це була філософія, 
фактично розшифрування теорії 
Ґете, який був не тільки поетом, 
а й заступником міністра Пруссії із 
сільського господарства й магістром 
алхімії. Вкінці життя, у 1924 році, 
Штайнер видав працю з біодинамі-
ки. Відтоді вона, звичайно, значно 
пішла вперед, — розповідає провід-
ний спеціаліст з біодинаміки Василь 
Чуба (на світлині), який випробовує її 
вже не перший рік.

Після Штайнера великий внесок 
у розвиток біодинаміки зробили аме-
риканський вченийбіохімік Еренф-
рід Пфайффер, авторка відомого ка-
лендаря „Посівні дні“ німкеня Марія 
Тун. Нині цей підхід практикують 
у Європі, Америці, але безумовним 
лідером пан Василь вважає Австра-
лію, де діє 80 біодинамічних центрів, 
а розвиток біодинаміки асоціюється 
з іменем Алекса Подолінського (має 
українські корені), який „там, де со-
лончаки і пустеля, зумів створити 
Едемський сад“. Він не раз приїж-
джав в Україну, до Львова. Тут біо-
динамічний метод першим дослідив 
Олег Гураль, учень Райнера Закса зі 
Швейцарії; серед популяризато-
рів — Григорій Бурковський, Ната-
лія Переймибіда, Василь Чуба.

— В Україні найбільші біодина-
мічні осередки — це Львів, Терно-
пільщина (наприклад, село Поту-
тори, де недавно відбувся семінар 
з розвитку біодинамічного методу 
господарювання в Україні), а та-
кож Дніпродзержинськ (Андрій Зе-

ленко). Але біодинаміка в нас три-
мається практично на ентузіазмі, 
і такі господарства, можна сказати, 
в опозиції до основних тенденцій 
в аграрній сфері: і хімічна промисло-
вість, і сільськогосподарська наука, 
і більшість фермерів ставить таки на 
міндобрива, — каже доцент кафедри 
технології машинобудування Полі-
техніки Ярослав Кусий, для якого бі-
одинаміка із хобі перетворилась на 
„щось значно більше“.

Найголовніше —  
якість продукції
Які ж переваги біодинаміки порівняно 
з іншими методами господарювання? 
Ярослав Маркіянович пояснює:

— Що нам дає використання 
штучних добрив, пестицидів? Під 
впливом „мінералки“ рослина стає 
„наркоманом“: ви даєте їй дозу — 
і вона хоче ще одну. Ми маємо високу 
продуктивність, плоди, овочі і фрук-
ти, — великого розміру, гарні, але 
неякісні, несмачні. Яблуко, до при-
кладу, має товарний вигляд, але його 
смакові, корисні властивості далекі 
від ідеалу. Тобто, як твердить золо-
те правило механіки, щоб отримати 
результат, чимось треба жертвува-
ти. Тим часом біодинаміка на перше 
місце ставить саме якість, смак, а не 
збільшення врожайності. Біодина-
мічні препарати працюють як акти-
ватори: створюють умови для роз-
витку рослини. Звичайно, на ефект 
треба почекати (десь до 3 років): все 

залежать від того, скільки міндобрив 
отримала земля. Я, наприклад, провів 
деякі роботи у 2012му — і зараз уже 
бачу ефект. Завдяки біодинамічним 
препаратам відновлюється родю-
чий шар, підвищується вміст гумусу. 
Знайомі підприємці, які вирощують 
зернові, овочі у такий спосіб, теж 
задоволені віддачею. Восени ціна 
на біодинамічну продукцію є вища, 
але зараз уже зрівнялась з рештою 
пропозицій на ринку. Маємо вибір: 
можемо купувати неякісну, дешевшу 
їжу — і потім витрачати гроші на ме-
дикаменти, а можемо купувати трохи 
дорожчу, зате екологічну, — і бути 
здоровим. Це наше здоров’я й жит-
тя і, зрештою, генофонд нації.

Відчувати,  
що потрібно землі
Біодинамічні препарати (а це компо-
сти, гній, рідкі добрива на основі різ-
них рослин тощо) також здатні ней-
тралізувати вплив важких металів на 
рослини, дезактивувати забруднені 
радіонуклідами ґрунти. Це засвідчили 
дослідження Марії Тун, а також інших 
науковців у Польщі після Чорнобиль-
ської катастрофи. Так, комплексний 
препарат М. Тун (або фляденпрепа-
рат) стимулює процеси перетворення 
в ґрунті, зменшує негативний вплив 
радіоактивного стронцію, цезію, ура-
ну на поверхню ґрунту, знижує рівень 
радіоактивності у плодах.

Як наголошують наші співроз-
мовники, біодинамічні препарати 
обходяться в рази менше, ніж міне-
ральні. Адже їх на великі площі треба 
дуже мало: наприклад, на 1 га лише 
88 г препарату № 500 (роговий гній). 
Багато з цих препаратів пересічна 
людина може виготовити сама, як
от, препарати з хвоща польового чи 
пелюсток валер’яни, що запобігають 
розвитку фітофтори. Але той, хто бе-
реться за біодинаміку, має дотриму-
ватись певних правил: „бути у підне-
сеному настрої“, не лихословити й не 
думати про погане, зважати на вплив 
Космосу, Місяця й планет, а також 
правильно вносити ці добрива у зем-
лю (у визначений час доби і т.д). Від 
цього залежить ефективність препа-
рату. Добрий біодинамік має відчу-
вати, що потрібно землі та рослинам 
у даний момент.

Ірина ШУТКА
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спогади з минулого

Півстоліття тому це було вперше
„Промайнуло вже півстоліття 

з часу, коли група архітек-
торів 1965 р. випуску покинула 
свою „альма матер“ і кожен 
пішов своїм творчим шляхом. 
Та саме зараз є нагода згадати 
про початки цього шляху: вони 
були цікаві і багато-що тоді 
було вперше…

Післявоєнні перипетії 
архітектурного 
факультету
Після визволення Львова від гіт-
лерівської окупації і закінчення 
Другої світової війни практично 
всі викладачі і студенти Львівської 
політехніки польської національ-
ності були переселені до Польщі. 
На архітектурному факультеті за-
лишився хіба професор Ян (Іван) 
Багенський. Факультет ліквідували, 
а окрему кафедру архітектури з од-
ною групою студентів приєднали до 
Інженернобудівельного факульте-
ту: радянські керівники вирішили 
у 1955 р. ліквідувати „надмірності 
у проектуванні і будівництві“. Че-
рез те в університеті чотири роки не 
було набору студентів на архітектур-
ну спеціальність.

Така ситуація не влаштовувала 
архітектурну громадськість Львова, 
зокрема й викладачів кафедри ар-
хітектури. Завідувач кафедри архі-
тектурного проектування професор 
Багенський робив усе, щоб відновити 
архітектурну спеціальність, однак 
у 1959 р. вдалося прийняти одну групу 
студентів лише на спеціальність „про-
ектування меблів і інтер’єру“ (ПМІ). 
Це стало підставою для відновлення 
спеціальності „архітектура“.

У Союзі будівництво здійснювали 
за т. зв. „новими“ типовими проек-
тами, тому виникла потреба нового 
влаштування інтер’єрів з мебля-
ми. Студентами групи ПМІ1 стали 
Я. Восанчук, А. Жирнов, Г. Заєць, 
А. Іванов, М. Ковальчук, В. Коло-
дій, В. Лазько, Л. Лещенко, М. Но-
ваківська, І. Олійник, І. Побереж-
на, Л. Сейтхалілов, М. Семчишин, 
Ю. Ситник, П. Скілевий, Б. Смоль-
ський, В. Тиханич, О. Федишин, 
В. Фуксов та автори цих рядків.

Вперше після війни у 1959 р. си-
стема навчання у радянських полі-

техніках була цілковито змінена. 
Стаціонарну форму навчання пере-
творили, по суті, у вечірню. В остан-
ні дні серпня нашу групу розподіли-
ли на різні підприємства будівельної 
галузі. Ми працювали столярами 
у цехах, де виготовляли вікна і две-
рі, лиштви і плінтуси, підлогові до-
шки тощо. Там ми освоїли професію 
столяра з виготовлення дерев’яних 
будівельних деталей.

За парти сідали о сьомій вечора 
і вчилися до десятої. Пригадуються 
лекції з нарисної геометрії, які на-
тхненно читав і досконало креслив 
на дошці доцент О. Луцик, лірично 
розповідав про історію архітекту-
ри старший викладач Р. Липка. Ми 
заворожено слухали про піраміди 
і величні храми, архітектурні стилі 
і знаменитих зодчих минулого, а по-
тім сумлінно калькували з книжок 
зображення історичних будівель.

На балаго міста 
і Політехніки
У 1959 р. у Львівській політехні-
ці створено Студентське проек-
тноконструкторське бюро (СПКБ). 
На старших курсах ми стали ос-
новними працівниками його архі-
тектурнобудівельного відділу.

У складних умовах вечірнього 
навчання викладачеві англійської 
мови О. Медвєдєву вдалося постави-
ти за участю студентів нашої групи 
невеличку сценку англійською мо-
вою з п’єси Б. Шоу „Пігмаліон”, яку 
ми зіграли у травні 1960 р. в актовій 
залі головного корпусу.

На другому курсі змінилася наз-
ва групи (АМІ2, архітектура ме-
блів та інтер’єру) і дещо — спосіб 
навчання: тиждень ми відвідували 
заняття в денний час, а наступний 
працювали на мебльових фабриках, 
переважно у другу зміну. Праця ста-
ла творчою, а виготовлені меблі ко-
ристувалися великим попитом у всіх 
куточках Радянського Союзу. Ми ж 
освоїли професію „столярачерво-
нодеревника“.

Професор Багенський був для сту-
дентів досить загадковою постаттю, 
оскільки щоденних занять не прово-
див, а приходив тільки на перегляди 
архітектурних проектів, рисунків 
чи малюнків. Розмовляв російською 

мовою, але часто вставляв польські 
слова, якщо хотів щось підкреслити 
чи акцентувати. Вперше тоді ми чули 
професійну критику своїх праць. Ви-
кладачі кафедри були людьми досить 
різними за характерами і біографія-
ми, але віддані своєму покликан-
ню: навчати студентів архітектури, 
хоча і робили це порізному. Доцент 
Р. Липка досконало знав історію ар-
хітектури і намагався прищепити 
нам любов до історичної архітекту-
ри. На другому курсі він влаштовував 
цікаві екскурсії середмістям Львова, 
пояснював архітектурні стилі і дета-
лі. Доцент А. Рудницький намагався 
на консультаціях з архітектурного 
проектування пояснити студен-
там основи наукового розуміння 
архітектури. Доцент В. Сидоренко 
звертав увагу на точність проектних 
вирішень, взаємну узгодженість ар-
хітектурних і будівельних аспектів. 
Доцент І. Середюк належав до неба-
гатьох, хто побував на стажуванні 
у Франції. Він щедро ділився зі сту-
дентами інформацією про новинки 
західної архітектури. До речі, саме 
завдяки йому багато з нас захопилося 
кольоровими діапозитивами (слайда-
ми), що було тоді єдиним доступним 
способом отримати якісне кольоро-
ве зображення в „домашніх умовах“. 
У 1964 р. ми зробили перші слайди, 
на яких було зображено архітектуру 
Львова і краєвиди околиць. Це стало 
нашим великим досягненням, адже 
весь процес проявлення фотоплівки 
освоювали самотужки.

У 1963 р. під керівництвом ректо-
ра Г. Денисенка розпочали будівниц-
тво нового комплексу навчальних 
корпусів Політехніки на вул. Кар-
пінського і Митрополита Андрея та 
Cтудмістечка на вул. Сахарова і Від-
критій. Проектування вперше дору-
чили СПКБ та ІБФ. Однак основне 
„інтелектуальне навантаження“ ля-
гало на кафедру архітектурного про-
ектування. А. Рудницький спільно 
з Р. Липкою проектували перший на-
вчальний корпус на вул. Карпінсько-
го, В. Сидоренко і В. Блюсюк — гур-
тожитки, В. Мар’єв і М. Консулова — 
інші навчальні корпуси, В. Кравцов 
і Т. Максим’юк — бази відпочинку 
у Морському та Алушті.

У Львові почали будівництво 
великого навчального корпусу з ак-
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товою залою на 1300 місць. Коор-
динували проектування Р. Липка 
і А. Рудницький. Робочі креслення 
інтер’єрів (кольорове вирішення, об-
личкування стін, мозаїчні підлоги, 
декоративні парапети) виконували 
А. Міщенко, В. Лазько та В. Колодій. 
Ми почали працювати над концеп-
цією розвитку навчальнонауково-
го містечка на вулицях С. Бандери та 
Митрополита Андрея. Пошуковим 
проектуванням охопили територію 
від церкви Святих Ольги і Єлизавети 
до головного корпусу університету.

Вперше у практиці післявоєнного 
радянського проектування студент-
ських гуртожитків викладачіар-
хітектори Львівської політехніки 
(О. Селастельніков, В. Сидоренко, 
В. Блюсюк) розробили планувальну 
схему т. зв. „житлового блоку“ з двох 
(або з чотирьох) житлових кімнат 
і санвузла (ваннитуалету). Тоді це 
був новий підхід і значний прогрес 
у формуванні житлового середовища 
студентів.

У Політехніці запланували збу-
дувати Студмістечко (комплекс 
нових гуртожитків). Ми постійно 
удосконалювали схеми розплану-
вання житлових блоків. Вперше 
у радянській практиці були збудова-
ні житлові блоки з сантехнічним об-
ладнанням і вбудованими меблями, 
велика їдальня, клубні приміщення, 
робочі кімнати. Все це забезпечувало 
високий рівень комфорту, тому на-
прикінці 1960х рр. гуртожиток був 
зразком нового типу.

Постійним керівником і курато-
ром групи студентів був доцент В. Си-
доренко, людина своєрідного, дещо 
„неформального“ характеру, дуже 
вимогливий в архітектурнобудівель-
них справах („проєктіровать — ето не 
то, что просто чертіть“).

Успіхи політехніків створили на-
лежну репутацію СПКБ ЛПІ: туди 
почали надходити пропозиції щодо 
проектування об’єктів загальномісь-
кого значення. Серед них — проект 
реконструкції Парку культури і від-
починку імені Богдана Хмельниць-
кого з будівництвом великої кон-
цертної зали на місці тогочасного 
відкритого „зеленого театру“. Ма-
кет території парку з загальним його 
розплануванням майстерно виконав 
П. Вівчарівський.

Вперше Львову запропонували 
підвісну конструкцію даху концерт-
ної зали (ідея належала А. Рудниць-
кому, проектні ескізи розробила 
Г. Заяць,). Однак цей передовий ар-
хітектурний задум донині не здійс-
нено. Натомість пощастило кон-
цептуальному проекту зі створення 
Шевченківського гаю з музеєм на-
родної архітектури і побуту на гор-
бах Розточчя у Львові. Тоді таких му-
зеїв в Україні не було, а на території 
тогочасного СРСР подібні об’єкти 
існували тільки у Литві, Латвії й Ес-
тонії, які вже запозичували досвід 
скандинавських країн.

На весні 1964 р. загальну концеп-
цію, що охоплювала велику територію 
від парку Високий Замок до вулиці 
Дорога Кривчицька з трасою підвіс-
ної канатної дороги (окрім розпла-
нування паркової території великої 
уваги надавали забезпеченню зв’язків 
нового парку з містом), сформулював 
А. Рудницький. Ми виконали ескізний 
проект з макетом, яким у навчальний 
процес кафедри було впроваджено 
засади ландшафтного проектування 
великих паркових територій. Згодом 
проект Шевченківського гаю втілила 
у життя Львівська філія „Діпромісто“.

Дипломні проекти ми викону-
вали з врахуванням вимог реальних 

містобудівних умов та будівельних 
ділянок Політехніки. Проектуван-
ням Студмістечка з розробкою сту-
дентських гуртожитків та житлових 
будинків для викладачів займалися 
Г. Заяць, П. Вівчарівський, В. Коло-
дій, В. Лазько, Б. Посацький. Тему 
розвитку начального комплексу 
ЛПІ опрацьовували А. Міщенко, 
Ю. Ситник, О. Федишин. Спортив-
нооздоровчі табори Політехніки 
в Алушті та Морському проекту-
вали В. Тиханич і А. Жирнов. Усі ці 
проекти, успішно захищені перед 
суворим ДЕК ІБФ у червні 1965 р., 
впродовж наступного десятиліття 
стали вихідним матеріалом для про-
ектування і будівництва навчальних 
корпусів Львівської політехніки, 
студентських гуртожитків і житло-
вих будинків для викладачів. Ди-
пломний проект В. Фуксова „Житло 
майбутнього“ мав пошуковий харак-
тер, особливу увагу привертав макет 
з підсвіткою забудови.

Після закінчення навчання 
у 1965 р. ми (12 осіб) роз’їхалися по 
всіх усюдах колишнього СРСР і об-
ластях України. Варто наголосити, 
що складні і навіть іноді суворі умо-
ви навчання у 1959 — 1965 рр. зго-
дом зайвий раз підтвердили народну 
мудрість, що „за одного битого двох 
небитих дають“. Ми отримали необ-
хідну теоретичну і всебічну практич-
ну підготовку, що дозволило випус-
кникам увійти в реальну проектну 
працю і досягати творчих успіхів 
упродовж багатьох років.

Богдан ПОСАЦЬКИЙ, 
професор кафедри містобудування,

Анатолій МІЩЕНКО, 
старший викладач кафедри  

архітектурного  
проектування ІАРХ

SS  Проект розвитку навчального комплексу Львівської політехніки. Варіант забудови. 1964 р.
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Незламні й усміхнені — такі герої 
сьогодення
У свої 24 роки студент юридичного факультету  

Львівського національного університету 
ім. І. Франка Юрій Яценко знає, що таке пекло, ста-
тус політв’язня і яка дорога ціна жаданої свободи.

Понад рік тому Юрко та 
його товариш, теж сту-
дентюрист, Богдан Яри-
чевський „опинилися не 
в тому місці і не в той 
час“. Їх затримали співро-
бітники поліції у м. Обо-
янь (Курська область РФ) 
лише за те, що хлопці зі 
Львова. Саме цей факт 
став вирішальним і для 
звинувачення студентів 
у зв’язках із радикаль-
ними організаціями та в 
підготовці диверсій у Ро-
сії. Попри те, що рішен-
ня суду про видворення 
студентів в Україну всту-
пило у законну силу ще 
20 травня минулого року, 
Богдана незаконно утри-
мували на території РФ 
три місяці, а Юрій пере-
жив там жахливі 368 днів. 
Його спершу звинуватили 
у незаконному перетині 
кордону, потім у незакон-
ному зберіганні вибухо-
вих речовин, а 10 березня 
цього року районний суд 
Бєлгорода засудив Юрія 
Яценка до 2 років колонії 
поселення.

Під час допитів до 
хлопців застосовували 
страшні тортури, змушую-
чи їх визнати себе шпигу-
нами, диверсантами, дис-
кредитувати Україну через 
виступи на російському 
телебаченні. Щоб припи-
нити катування, які не міг 
більше терпіти, Юрій по-
різав собі вени та живіт. 
І лише погрожуючи, що 
не дозволить зашити свої 
рани, домігся дозволу по-
дзвонити рідним і повідо-
мити, де він. Психологіч-
ний тиск, СІЗО, тюремні 
камери, карцери, постійні 
обшуки, приниження… 

Адміністрація в’язниці за 
вказівкою ФСБ називала 
його „фашистом“ та „бен-
деровцем“, а начальник 
білгородського СІЗО дав 
пряму вказівку підлеглим 
застосовувати до Юрка 
фізичну силу.

3 травня відбувся пе-
регляд справи за апеля-
цією і суд зменшив вирок 
до 9 місяців, які юнак на 
момент винесення судо-
вого рішення вже відси-
дів за ґратами. Тож не-
вдовзі Львів уже зустрі-
чав свого героя. Після 
повернення хлопці дали 
чимало інтерв’ю різним 
виданням і телеканалам, 
але не відмовилися поді-
литися своїми думками 
і з нашою студентською 
„Аудиторією“.

— У найскрутніший 
час від відчаю мене ряту-
вала молитва і позитивне 
мислення. Завдання тота-
літарної системи — зла-
мати людину передовсім 
морально. Тому не треба 
думати про негатив, про 
те, що страждають рід-
ні. Я бачив, як саме такі 
думки доводять людей до 
нер вових зривів. Потріб-
но знайти для себе якесь 
заняття, щоб мозок не пе-
реходив на негативні дум-
ки, спогади, ностальгію, 
переживання. Для мене це 
було читання книг. Що-
правда, доступу до книг 
не мав кілька місяців, бо 
дали вказівку „морозити 
камеру“, тобто жодного 
спілкування, ніяких книг 
та продуктів — повна 
ізоляція. Тоді роздумував 
про життя, писав записки, 
автобіографію, будьщо. 
Коли описував щось дуже 

особисте, то відразу такі 
записки знищував, щоб 
вони не потрапили до рук 
правоохоронців, — роз-
повів Юрій Яценко.

Як майбутніх юристів 
хлопців найбільше врази-
ла поведінка російських 
спецслужб та поліції.

— Те, що написано 
в кримінальнопроцесу-
альному кодексі (роз’яс-
нити причини затриман-
ня, повідомити про право 
на адвоката, право не да-
вати жодних свідчень) на 
практиці просто не вико-
нують, а дають протокол 
і показують, де поставити 
підпис. Якщо затриманий 
має юридичну підготовку, 
то знає, як себе поводи-
ти, але більшість людей 
не орієнтуються в таких 
тонкощах і підписують 
різні документи, які по-
тім їм шкодять, — каже 
Богдан. — Крім цього, 
якщо забирають телефон 
і замикають у камері, то 
в тебе нема зв’язку із зов
нішнім світом. А за за-
коном, особа вважається 
невинною, доки її при-
четність до злочину не 
доведена судом. Нас вра-
зило також те, що право-
охоронці інтерпретують 
свідчення так, як їм вигід-

но. Щоб у кримінальному 
процесі була справед-
ливість, кожен етап має 
бути контрольований. 
Бо якщо людину залиша-
ють в кабінеті із кількома 
слідчими, коли нема мож-
ливості ані заперечити, 
ані зафіксувати, що саме 
вони записали, а потім це 
подають як доказ у суді, 
то правова цінність таких 
доказів досить сумнівна. 
А якщо, крім того, прово-
дити слідство силовими 
методами, то юридичні 
факультети взагалі не по-
трібні, і ті всі процедури, 
докладність протоколів 
допитів не мають жодно-
го значення.

Також, кажуть мої спів-
розмовники, ми відчули 
вибіркове застосування за-
кону, тобто однієї й тієї ж 
статті, до різних людей 
порізному. Наприклад, 
держоргани комусь да-
ють відповідь за тиждень, 
а українцям — аж за мі-
сяць. Після постанови суду 
про видворення хлопців 
не випускали з країни, 
мовляв, загубилися їхні 
паспорти.

— Нам дуже допомага-
ли знання, бо ми знали, як 
повинні працювати судо-
ві, правоохоронні органи, 
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які наші дії і слова можуть 
зашкодити. Наприклад, 
якщо на початку нагово-
рити багато інформації, то 
вона може бути використа-
на проти вас, — каже Юрій 
Яценко.

Зараз він планує склас-
ти державні іспити, захи-
стити магістерську роботу 
і вступати в аспірантуру. 
Також взявся допомага-
ти політв’язням, які зараз 
є в Росії (відомо, що таких 
понад десять осіб). Оби-

два хлопці співпрацюють 
з організацією „Євромай-
данSOS“, допомагають 
волонтерам АТО, збира-
ють кошти, щоб купити 
позашляховики для наших 
добровольцівмедиків, до-
помагають закуповувати 
якісні шоломи та броне-
жилети.

Юрій спільно зі сво-
їм адвокатом працює над 
зняттям із себе судимості. 
Якщо не буде вирішено 
справу в Росії, то звер-

татиметься до Європей-
ського суду. Окремо готує 
відповідне подання у Єв-
ропейський суд із прав 
людини про застосуван-
ня катувань ще навіть до 
порушення кримінальної 
справи.

— Те, що довелося пе-
режити, — каже Юрій, — 
загартувало характер. 
Після в’язниці я навіть 
став добріший, переосмис-
лив свої життєві цінності, 
ставлення до друзів, рід-

них. Коли побачив, яка 
потужна в мене підтримка, 
то зрозумів, що щасливий. 
Зараз більш чутливо став-
люся до несправедливості, 
оскільки відчув на власній 
шкірі, що значить бути не-
справедливо засудженим, 
переслідуваним і що таке 
допомога небайдужих лю-
дей, — додав наостанок 
наш герой.

Наталія ПАВЛИШИН

перспективи розвитку

„Інвестуй у молодь“ — нові 
можливості для студенток
Нові можливості для студенток 

Львівської політехніки відкри-
ває програма стажування „Інвес-
туй у молодь-2015“. Цей пілотний 
проект стартує у нашому виші, 
а в майбутньому його планують 
впроваджувати в інших універси-
тетах Львова.

Організатором стажування є Міжна-
родний жіночий центр особистісного 
росту (об’єднує активних жінок та жіно-
чі ГО України, Польщі, Канади). Його 
основна місія — допомогти жінкам 
розкрити свій потенціал та реалізува-
ти себе у суспільстві. В Україні, окрім 
проекту „Інвестуй у молодь“, запустили 
одразу п’ять проектів: бізнестренінги 
та тренінги особистісного розвитку, 
бізнесінкубатор, допомога у створенні 
власного бізнесу, стажування та вста-
новлення бізнесконтактів між Украї-
ною та Польщею, жіночий дисконтний 
клуб, туризм, організація відпочинку 
та розваг.

— Вже кілька років працюю над 
просуванням у Львівській політехніці 
неформального навчання і практично-
го навчання. Найбільш дієвими спо-
собами набуття практичних навиків 
у студентів є їх реальне стажування на 
підприємствах та реалізація власних 
проектів. Вже вдалося реалізувати 
низку проектів, зокрема „Львівським 
озерам жити!“, „Профорієнтація — 
допомога школам“, „Хвостаті друзі“, 
залучити студентів до проведення 
міжнародних конференцій та спор-
тивних свят і сприяти їх стажуванню 

у провідних компаніях України, — 
розповіла ініціатор впровадження 
програми „Інвестуй у молодь“ доцент 
кафедри економіки підприємства та ін-
вестицій ІНЕМ Львівської політехніки 
Анна Панченко. — Цього року вдало-
ся зацікавити Міжнародний жіночий 
центр особистісного росту у реалізації 
програми стажування „Інвестуй у мо-
лодь2015“. Програма розрахована на 
два місяці, але враховуючи обмеження 
щодо кількості студенток, які можуть 
одночасно брати у ній участь, плану-
ємо зробити цю програму постійною, 
тобто набирати нову групу кожні 
23 місяці. Набір у першу групу закін-
чується 28 травня.

Для ефективної реалізації проекту 
стажування співпрацюють із малим та 
середнім бізнесом, об’єднаннями під-
приємців України та закордону, щоб 
забезпечити дівчатам реальні умови 
та програми стажування на вироб-
ництві. Важливо те, що навчання та 
стажування у рамках програми абсо-
лютно безкоштовні для студентів та 
фінансуються за рахунок організації та 
підприємств і організацій, які беруть 
участь у проекті.

— Ми хочемо, щоб цей проект був 
постійний і допоміг зробити студент-
ське життя цікавішим, насиченішим. 
Нашим завданням є навчити їх кому-
нікувати між собою, працювати в ко-
манді, самоорганізовуватись, ставити 
цілі і шукати шляхи їх досягнення, — 
наголосила Анна Панченко.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У містах України 21 травня від-
святкували День вишиванки 
всеукраїнським флешмобом 
„Всі у вишиванках“. Під-
тримати акцію закликали 
напередодні в соцмережах 
громадські активісти. На Май-
дані Незалежності відбулася 
акція „Масове фото у виши-
ванках“. До акції великими 
вишиванковими маршами до-
лучилися й інші міста: Львів, 
Одеса, Маріуполь, Черкаси, 
Херсон і навіть у Москві ті, 
хто підтримує нашу державу, 
вбралися у вишиванки.

23 травня у Львові відзна-
чили День Героїв. Близько 
півтисячі людей вийшли до 
пам’ятника Шевченкові та 
об’єднались у живий ланцюг. 
У такий спосіб активісти 
висловили свою підтримку 
воїнам, які зараз є на сході 
України. Узявшись за руки, 
волонтери заспівали Сла-
вень, вшанували хвилиною 
мовчання загиблих побра-
тимів і воїнів-захисників. На 
акцію прийшло багато дітей. 
Вони розгорнули 10-метро-
вий прапор України, щоб 
кожен волонтер поставив на 
ньому свій підпис. Підписа-
ний стяг поїде в інші регіони 
країни, аби волонтери зі всіх 
куточків України мали змогу 
його підписати. 24 серпня, у 
День Незалежності України, 
волонтери мають намір при-
везти цей прапор до Києва 
та розгорнути на Майдані 
Незалежності.

За матеріалами інформагенцій
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Гібридна війна на сході — 
не випадковість
Український громадський діяч, публіцист, доцент кафедри української мови 

та літератури Східноукраїнського національного університету імені Воло-
димира Даля, голова Луганської обласної філії Асоціації дослідників голодо-
морів в Україні, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня Ірина Магрицька 
впевнена, що сталінський геноцид українців 1933 року добряче підготував 
ґрунт для путінської гібридної війни на Донбасі. Тобто один кривавий дикта-
тор передав у спадок іншому імперську справу нищення України.

Чому голодна 
смерть 
є найстрашнішою?
Хтось скаже: тому, що 
вона є найдовшою в часі, 
і матиме рацію лише ча-
стково. Так, якщо зовсім 
нема ніякої їжі, але є вода, 
людина буде згасати десь 
упродовж місяця, пережи-
ваючи при цьому в остан-
ній тиждень свого життя 
страшенні фізичні страж-
дання. Але найлютішою 
голодна смерть вважається 
більшою мірою тому, що 
перетворює людину за цей 
термін у двоногого звіра, 
який значно потворніший 
за найлютіших хижаків, бо 
здатний їсти не лише собі 
подібних, але й власних 
дітей.

Я вже не раз наводила 
цитату Григорія Бевза — 
людини, яка безпосеред-
ньо пережила Голодомор 
в українському селі. На-
гадаю тільки, що коли 
він каже про зникнення 
всіх людських чеснот та 
почуттів у довго та аб-
солютно голодуючих 
людей, він вживає слово 
„вмирають“.

А це означає те, що 
після припинення Голо-
доморугеноциду в липні 
1933 року в тих селян, що 
пережили його, ці люд-
ські чесноти вже ніколи не 
поновилися. Є перекон-
ливий доказ цього. Ті вже 
постгеноцидні селяни не 
тільки не поклали жодної 
квітки на братські могили, 
де були поховані померлі 

від голоду їхні рідні діти, 
батьки, чоловіки та дру-
жини, — вони протоптали 
стежки (а іноді проклали 
навіть ґрунтові дороги) по 
тих могилах.

Про ці страшні факти 
я дізналася від живих свід-
ків Голодомору в багатьох 
селах луганської Слобо-
жанщини, де на тих брат-
ських могилах і досі нема 
ніяких ознак людського 
поховання.

Ось чому майже нема 
поминальних свічок у День 
пам’яті в містах так званої 
Великої України, більшість 
населення яких становлять 
нащадки саме тих постге-
ноцидних селян.

Більшовики потурбува-
лися, щоб до того тварин-
ного стану в 1933му були 
доведені всі українські 
селяни та козаки в СРСР. 
Очевидці того геноциду не 
раз згадували, як до їхніх 
сіл того року заїжджали лі-
музини з компартійнора-
дянськими високопосадов-
цями, які питали в їхніх 
батьків, як довго в них уже 
нема нічого їстівного, по 
скільки їхніх односельців 
помирає за добу від голо-
ду та яка частина села вже 
вимерла.

І це, на превеликий 
жаль, не є наклепом ав-
тора на свій народ з його 
хворобливими фантазі-
ями. Ось цитата дослід-
ника постгеноцидного 
суспільства №1 в Україні 
Джеймса Мейса: „В умо-
вах масового винищення 
українського народу такі 

споконвічні риси його 
етики, як привітність, 
доброзичливість, ввічли-
вість, чуйність залишили-
ся в минулому. Натомість 
запанували байдужість та 
жорстокість“.

Що вже там казати про 
патріотизм та національ-
ну самосвідомість! Вони 
випарувалися в постгено-
цидної нації, як роса на 
сонці…

Чому росіяни  
для багатьох 
українців є й досі 
братами?
Ті ж старенькі свідки Го-
лодомору на Луганщині 
запевняли мене в тому, 
що до 1933 року вони не 
чули від своїх батьків та 
дідів про жодний випадок 
змішаного шлюбу між 
молоддю з українського 
та російського сіл, які 
були розташовані лиш за 
кілька кілометрів одне 
від одного.

Росіяни для українців 
були тоді представниками 
іншої, незрозуміловоро-
жої цивілізації, села якої 
були суцільно „матоязич-
ними“, де не випаровував-
ся горілчаносивушний 
сморід, а городи поросли 
травою до пояса.

Це вже тільки після 
1933го імперськобіль-
шовицький міф про ба-
гатовікову братерську 
дружбу двох народів зміг 
бути втіленим у життя. 
Частково тому, що мен-
тальність українських 

селян була перероблена 
голодним червоним те-
рором трохи не на проти-
лежну. А на Луганщині, 
як і в українських селах 
російськоукраїнського 
прикордоння інших ре-
гіонів України, до того ж 
були й свої дуже вагомі 
аргументи для проявів 
тієї братерської любові.

Річ у тім, що того кор-
дону в 1933 році практично 
не було, й українці, які ко-
нали від штучного голоду, 
добре бачили і знали, що 
нічого подібного на росій-
ському боці не відбувало-
ся. Про це також свідчили 
мешканці всіх без винятку 
прикордонних районів Лу-
ганщини.

А коли так, то в повні-
стю зденаціоналізованих 
голодом та геноцидом 
селян єдиною гарантією 
неповторення жаху очі-
кування голодної смерті 
(бо ж глибинних причин 
більшовицького гено-
циду вони не знали і не 
могли знати) залишало-
ся максимально можливе 
зближення з росіянами, 
або навіть „маскування“ 
під них.

У російськосовковому 
(а зовсім не в українсько-
му) дусі цими постгено-
цидними покручами були 
виховані їхні діти та вну-
ки, які вже на генетичному 
рівні ненавиділи й боялися 
будьяких проявів укра-
їнського патріотизму та 
„буржуазного націоналіз-
му“ як безпосередньої за-
грози для них повторен-
ня того голодоморного 
пекла, що пережили їхні 
батьки.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Чому саме Донбас?
Відомий український ін-
телектуал Вадим Скура-
тівський із сумом кон-
статував: „Свідомо спря-
мований і бездоганно 
виконаний геноцид 1932–
1933 років унеможливив 
утвердитись Україні міц-
ною і потужною державою 
на європейському конти-
ненті. Власне, на це і була 
розрахована іноетнічни-
камиукраїнофобами ця 
підступна акція“. Зрозумі-
ло, що людина з енцикло-
педичними знаннями — 
Скуратівський — мав на 
увазі зовсім не колишню 
УРСР 30х років, а сучасну 
Українську державу.

Про те, що він зновта-
ки має рацію, свідчить 
наступне застереження 
з вічності Джеймса Мей-
са: „Саме тому вивчення 
політичних причин Го-
лодомору може і повинно 

відігравати важливу роль 
в усвідомленні історика-
ми, політиками, держав-
ними діячами Заходу не 
лише минулого України, 
а й того, що відбувається 
тут СЬОГОДНІ і що може 
трапитися ЗАВТРА“.

Особливо ж зденаціона-
лізованим виявився Дон-
бас, де концентрація росі-
ян, до того ж, є найвищою 
в Україні, окрім Криму. Все 
це потребувало дуже вива-
женої та мудрої державної 
політики, спрямованої на 
повернення місцевим укра-
їнцям утраченої ними після 
Голодомору національної 
свідомості та максималь-
ного наближення до цієї ж 
проєвропейської менталь-
ності російської національ-
ної меншини.

Замість цього всі без 
винятку наші державні 
очільники лише загравали 
з місцевими проросійськи-
ми політичними елітами, 
переходячи на російську 
мову під час своїх нечастих 
та дуже вже швидкоплин-
них візитів до Донецька та 
Луганська.

Імперська Росія повною 
мірою скористалася цією 
політичною короткозорі-
стю українських політичних 
еліт. Відразу ж після прихо-
ду до влади у Кремлі Воло-
димира Путіна почалася по-
тужна ідеологічна зачистка 
Донбасу. Тут стали закрива-
тися й без того вкрай нечис-
ленні українськомовні ЗМІ, 
школи, класи, кафедри.

Одночасно Кремль, не 
шкодуючи коштів, потуж-
но насаджував тут цінності 
„русского мира“, свої ЗМІ, 
культуру, телебачення. Бо, 
на відміну від Києва, Мо-
сква добре розумілася і на 

наслідках Голодомору і на 
тому, як ними скористати-
ся на свою користь.

У Білокам’яній добре 
засвоїли висновок їхньо-
го ж політолога Сергія 
КараМурзи: „У періоди 
суспільних криз руйну-
вання історичної пам’яті 
виконується як цілеспря-
мована програма“. Ось 
звідки ростуть ноги того 
агресивного кремлівсько-
го несприйняття історич-
ної правди про Голодомор 
і постгеноцидне суспіль-
ство в Україні!

Результати ж таких 
різних підходів до нашо-
го пост геноцидного су-
спільства Києва і Москви 
на Донбасі виявилися жах-
ливими для української 
державності. Достатньо 

сказати, що свідомі своєї 
національної належності 
українці в тому ж Луган-
ську останні десять років 
становили дефакто жалю-
гідну меншину — приблиз-
но тисячу людей.

Саме вони виходили 
минулої зими на луган-
ський майдан, останній 
з яких 9 березня був розі-
гнаний найманими агенту-
рою російських спецслужб 
маргіналамитітушками, 
яких назбирали приблизно 
з дві тисячі людей зі всієї 
області. Саме з того дня 
тоді й почався рух, органі-
зований тією ж агентурою, 
зі створення сумнозвісної 
ЛНР.

А тепер уявімо собі, що 
Голодомору 33го року не 
було. Тоді в Луганську про-
живали б сьогодні не одна 
тисяча національно свідо-
мих українців, а як мінімум 
270 тисяч (саме стільки там 
проживало нащадків пост-

геноцидних українців на-
передодні гібридної агре-
сії Росії).

На 200річний ювілей 
Тараса Шевченка тоді б, 
9 березня, їх вийшло як 
мінімум кілька десятків 
тисяч. До Голодомору 
„Кобзар“ був у кожній се-
лянській хаті не лише на 
Слобожанщині, але навіть 
на Донщині!

Не треба мати багатої 
уяви, щоб уявити собі, що 
тоді було б із тими двома 
тисячами проплачених 
маргіналів, які б наважи-
лися зіпсувати тій вели-
кій масі українців їхнє 
національне свято. І те ж 
саме, напевне, сталося б 
і з тими кількастами ті-
тушками, які б намагалися 
штурмувати будівлі СБУ 

та облдержадміністрації. 
І не могло б тоді апріорі 
виникнути ніяких „ЛНР“ 
та „ДНР“.

Та й пан Путін тоді б до-
бре подумав перед тим, як 
назвати південносхідну 
Україну „русской землёй“.

Але сталося так, як 
сталося. І сьогодні ті лу-
ганські та донецькі пост-
геноцидні манкурти за-
мість того, щоб боронити 
Україну, воюють проти неї 
на боці терористівсепара-
тистів. За моїми спостере-
женнями, кожний третій із 
них має українські етнічні 
корені!

Але це ще не все. Саме 
ці нащадки постгеноцид-
них перевертнів, за гречку 
та гроші від злодіїв у кра-
ватках протягом усіх ро-
ків незалежності України 
обирають до керівництва 
Української держави за 
своєю ж моральною подо-
бою глибоко аморальних 
ділків, агентів КГБФСБ, 
колишніх штатних кому-
ністів та комсомольців, 
нащадків тих самих „іно-
етнічниківукраїнофобів“, 
що творили Голодомор, 
кримінальних злодіїв.

Ця, з дозволу сказати, 
політична еліта за роки 
нашої незалежності повні-
стю знищила та розікрала 
потужну українську армію, 
здала без жодного пострі-
лу Крим, а сьогодні на кро-
ві кращих синів України 
торгується з Кремлем за 
ціну української території 
на Донбасі.

І кожні наступні вибо-
ри в Україні свідчать лише 
про те, що, допоки ті пост
совкові нащадки жертв 
Голодомору (тих, що його 
пережили) залишатимуть-
ся в більшості, СИСТЕМІ 
злочинної влади в нашій 
державі аж нічого не за-
грожує.

Ірина МАГРИЦЬКА, 
голова Луганської  

обласної філії  
Асоціації дослідників 

голодоморів в Україні, 
вимушена переселенка

Вивчення політичних причин Голодомору може 
і повинно відігравати важливу роль в усвідомленні 
істориками, політиками, державними діячами Заходу 
не лише минулого України, а й того, що відбувається 
тут СЬОГОДНІ і що може трапитися ЗАВТРА. 
 Джеймс Мейс

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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наш календар

30 травня — День працівників 
видавництв, поліграфії та кни-
горозповсюдження.
31 травня — Свята Трійця (Зелені 
свята).
31 травня — День працівників 
хімічної галузі.
1 червня — Міжнародний день 
захисту дітей.

Пам’ятні дати
28.05.1916 — помер Іван Франко, ге-
ніальний український письменник, 
учений, політичний i громадський 
діяч.
29.05.1878 — народився Петро Кар-
манський, український поет-мо-
дернiст, автор збірок „З теки са-
мовбивці“, „Ой люлі, смутку“.
30.05.1651 — відбулася битва під 
Берестечком між польською ар-
мією та козацьким військом під 
проводом Б. Хмельницького.
30.05.1887 — народився Олек-
сандр Архипенко, відомий укра-
їнський скульптор i живописець.
1.06.1630 — козаки Тараса Тряси-
ла розгромили польсько-шляхет-
ське військо біля Переяслава.
1.06.1796 — народився Ніколя 
Карно, французький інженер, 
один із засновників термодина-
міки.
1.06.1891 — помер Василь Мова 
(Лиманський), український поет 
і письменник Кубані.
1.06.1905 — помер Іван Рудчен-
ко (псевдонім Іван Білик), укра-
їнський фольклорист, критик 
і письменник.
1.06.1908 — народився Іван Вир-
ган, український письменник.
2.06.1807 — народився Іван Со-
шенко, український маляр, при-
ятель Тараса Шевченка.
2.06.1888 — народився Кость Бу-
ревій (псевдонім Едвард Стріха), 
український письменник.
2.06.1935 — помер український 
письменник і громадський діяч 
Андрій Чайківський.
2.06.1944 — помер Фотій Кра-
сицький, український маляр, ав-
тор картини „Гість із Запоріжжя“, 
внучатий небіж Т. Шевченка.
3.06.1545 — народився Іван Ви-
шенський, український письмен-
ник-полемiст.
3.06.1863 — народився Євген Пе-
трушевич, Президент ЗУНР.

пам’яті великого митрополита

Причастімося величного 
духу і мудрого слова!

Про справжній патріотизм
Думаю, що одна з найважливіших 
справ — то плекання в молоді висо-
ких ідеалів. Виховання, яке даємо, по-
винно виробляти героїв, бодай так, 
щоби деякі з вихованих Церквою мо-
лодих ставали великими християна-
ми. Можна і треба плекати різні вели-
кі ідеали: ідеал наукової праці, ідеал 
витривалої консеквентної й ідейної 
праці для родини й для народу, як хто 
хоче стати учителем молоді, вихов-
ником, провідником громади тощо. 
Але кожному із молодих треба, безу-
мовно, бути добрим, а то і звершеним, 
великим християнином. До певної 
міри мусить молодь зрозуміти, що від 

того залежить успіх в осягненні усіх 
інших ідеалів. Усі інші ідеали життя, 
коли не є просвічені світлом христи-
янської віри і Божої благодаті, легко 
викривляються і стаються висказом не 
тільки самолюбства, але не раз і грубо-
го матеріяльного самолюбства. Під 
плащиком якоїсь ідеї може скриватися 
просте бажання вигідного і приємно-
го життя. Найвищі і найкращі патріо-
тичні ідеали, коли сам патріотизм не є 
похристиянськи понятою любов’ю 
свого народу, може бути тільки мате-
ріальним бажанням робити на патріо-
тизмі якнайліпші інтереси!

(Із декрету Митрополита Андрея  
„Про виховання“, 1942 р., Львів)

рада інформує

Увіковічнення Шептицького 
та вшанування Шевченка

Нові ідеї, ініціативи та підсумки 
роботи обговорили на засіданні 

Товариства „Просвіта“ Львівської 
політехніки, що відбулося минуло-
го тижня (20 травня).

На засіданні обговорили ініціативу 
ювілейного видання з нагоди 150річ-
чя Митрополита Андрея Шептицького. 
Просвітян та всіх небайдужих закли-

кали доєднатися до збору матеріалів 
до цієї книги спогадів. Зокрема дуже 
цінними були б світлини, де Андрей 
Шептицький освячує прапор „Просві-
ти“, Народні доми, світлини, на яких 
він з діячами Товариства. Ця книга 
стане ще одним свідченням активної 
підтримки Митрополитом добрих по-
чинань в Україні.

Ще однією темою обговорення 
були фінансові спра-
ви Товариства, про-
довження допомоги 
українським військо-
вим та їх родинам.

Також просвітяни 
долучилися до відзна-
чення 154ої річниці 
перепоховання Тара-
са Шевченка. Деле-
гація від Львівської 
політехніки 22 травня 
доєдналася до урочи-
стостей, які органі-
зовувало Товариство 
„Просвіта“ у Львові.

Наталія  
ПАВЛИШИНSS  Квіти — до пам’ятника Кобзареві
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зафіксоване минуле

Що зберігають архіви?

Виявляється, будь-хто — від 
дослідників до звичайних 

громадян — має право озна-
йомлюватися з архівними доку-
ментами. Для цього достатньо 
написати заяву та представити 
документ, що посвідчує особу.

Німі свідки
Ці установи виникли з появою пи-
семності й утворенням держав. Вони 
зберігають усі найважливіші події 
суспільного і державного життя — 
писемні пам’ятки, документи, листи, 
рукописи, знімки. За Київської Русі 
архіви були при князівських дворах, 
боярських садибах, монастирях, цер-
квах. Потім діяли у замках удільних 
князів, при гетьманах, а в XIX ст. 
виникли при університетах. Із ра-
дянських часів архіви перейшли суто 
у підпорядкування держави. На сьо-
годні маємо як державні, так і при-
ватні архіви, а також комунальні, 
церковні, музейні, бібліотечні тощо. 
Загалом різні архіви та різні докумен-
ти мають свій „термін“ зберігання. 
Наприклад, документи Національ-
ного архівного фонду (далі — НАФ) 
зберігають довічно.

Про те, що назбирали архіви впро-
довж століть і чим вони живуть зараз, 
розповідає радник із правових питань 
Центру досліджень визвольного руху 
Сергій Рябенко (на світлині):

— Загалом усі архівні документи 
можна поділити на дві категорії: „зви-
чайні“ та документи НАФ. Останні 
відображають історію духовного та 
матеріального життя, мають культур-
ну цінність, є надбанням української 
нації. Частина з них є так званими 
„унікальними документами“. Також 
до документів НАФ належать доку-
менти, які до 1991 року перебували 
на державному обліку та які зберігали 
у державних архівних установах.

— Чи  всі  важливі  події  суспільного, 
державного життя зафіксовані в ар-
хівах? Навіть те, що свого часу було 
невигідно тим чи іншим вождям?
— Зазвичай усі. Щодо „вигідності“ 
або „невигідності“ фіксування тих 
чи інших подій — усе залежало від 
автора документа і від того, кому він 
адресований. До прикладу, на „пар-
тійній лінії“ дуже часто перекручу-

вали певні факти, подавали неправ-
диву або змінену інформацію тощо. 
Це стосувалося, наприклад, бороть-
би з українським підпіллям під час 
і після Другої світової війни. У доку-
ментах держбезпеки, особливо тих, 
які йшли під грифом „секретно“ або 
для внутрішнього користування, за-
звичай намагалися подавати факти 
більшменш точно. Це було пов’яза-
но з тим, що таку інформацію вико-
ристовували в оперативнорозшуко-
вій діяльності, для розробки спецо-
перацій тощо. Хоч і тут були випадки 
неточної або неповної інформації, 
оскільки не завжди органи держбез-
пеки володіли нею повністю.

Щодо того, чи вся така інфор-
мація зафіксована в архівних доку-
ментах, однозначно відповісти не 
можна. В радянські часи була прак-
тика, коли після використання зни-
щували частину документів. Деякі 
накази взагалі не фіксували на папе-
рі, а тому про їхнє існування можна 
дізнатися лише за допомогою інших 
джерел (спогадів, аналізу резуль-
татів їхнього виконання тощо). 
Частина документів потрапила до 
архівів, але в певний час її знищи-
ли (особливо це робили після так 
званої „хрущовської відлиги“ та на-
прикінці існування СРСР, оскільки 
там були дані, які могли компроме-
тувати когось із високопосадовців 
КГБ або державного керівництва). 
Водночас дуже часто з оригіналь-
ного документа знімали кілька ко-
пій, робили різноманітні витяги або 
брали цитати для інших документів. 
Та навіть якщо оригінальний доку-
мент знищений, дуже часто його 
зміст або принаймні частину змісту 
можна відтворити за збереженими 
копіями або витягами.

Про таємне і явне
— Що таке „засекречені архіви“?
— Такого поняття як „засекрече-
ні архіви“ не існує у принципі. За 
чинним законодавством України, 
засекречена або обмежена у доступі 
може бути лише певна інформація: 
конфіденційна, таємна або службо-
ва. Для отримання доступу до цієї ін-
формації особа повинна мати відпо-
відний допуск. Уся інша інформація, 
навіть та, яка зберігається в архівних 

установах, не є таємною і доступ до 
неї не може бути обмежений.

На побутовому рівні, коли гово-
рять про „засекречені архіви“, мають 
на увазі документи, які стосуються 
діяльності колишніх радянських ре-
пресивних органів (КГБ). Хоча, за 
законодавством, доступ до таких 
справ не мав обмеження, хіба що 
могли бути окремі винятки. У 1990ті 
роки та у період режиму Януковича 
відомчі архівні установи дуже неохо-
че надавали можливість дослідникам 
працювати з такими справами.

— У законі про декомунізацію сказано, 
що відтепер кожен матиме доступ до 
архівних документів. Як це відбувати-
меться реально? І про які документи 
йдеться?
— Тут спиратимемося на Закон 
України „Про доступ до архівів ре-
пресивних органів комуністично-
го тоталітарного режиму 1917 — 
1991 років“. Процедура доступу буде 
дуже проста. Будьяка особа (грома-
дянин України чи іноземець) зможе 
подати до архівної установи, де збе-
рігається необхідний документ, за-
яву та документ, що посвідчує особу. 
Цього достатньо, щоб знайомитися, 
робити з потрібного документа ко-
пії, виписки тощо. Обмеження у до-
ступі до інформації (не документа!) 
можливе лише у разі, якщо така ін-
формація є державною таємницею 
або якщо в установленому порядку 
жертва репресивних органів відпо-
відною заявою зобов’яже архівну 
установу закрити на 25 років доступ 
до певної інформації про себе.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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знай наших!

Левко Давидюк вчився не тільки 
у викладачів, а й в одногрупників
Випускник Львівської політехніки Левко Давидюк 2012-го року переміг у Все-

українському конкурсі дизайнерів „Ukrainian Desigh: The Very Best Of“. Його 
проект екологічного готелю „Три копиці“ став найкращим у категорії „Дизайн 
середовища“. Десь тоді ж як одна з найкращих ця робота потрапила до китай-
ської книги „Біонічні будівлі світу“. За останні роки молодий дизайнер уже встиг 
не тільки створити свою студію Leo D’uk Design, а й певний час побути ведучим 
телепрограми „Ремонт+“ (1+1). Про те, як досягти успіху, чому в дизайні важливі 
етномотиви і чим завдячує Політехніці, Левко розповів читачам „Аудиторії“.

— Левку, про Твій кількаріч-
ний проект „Три копиці“ рап-
том  заговорив  увесь  україн-
ський сегмент інтернету. Як 
і про те, що досі шукаєш інвес-
торів, бо бачиш його втіленим 
тільки в українських реаліях. 
А пам’ятаєш свої перші реалі-
зовані дизайнерські роботи?
— Над проектом готель-
норесторанного комплек-
су „Три копиці“ я працював 
більше року. Конструкція 
нагадує справжній полісь-
кий стіжок, бо саме він і був 
її прототипом. Перший рі-
вень має бути дерев’яний, 
три наступні — з очерету, 
викладеного за голланд-
ською технологією. Свого 
часу так само робили й на 
Поліссі. А перший мій ди-
зайнерський досвід — пе-
реоблаштування квартири 
батьків. Це було на першо-
му курсі навчання в Укра-
їнській академії дизайну. 
Перше реальне замовлення 
(дизайн двокімнатної квар-
тири в Луцьку) я отримав, 
навчаючись на 2му курсі 
академії (2006 рік). Відра-
зу ж довелося робити там 
візуалізації, технічні крес-

лення і здійснювати ав-
торський нагляд упродовж 
усього процесу втілення 
змін у приміщенні. Я не ста-
вив собі легких завдань, на-
впаки — передбачив у про-
екті складні технологічні 
рішення, з якими довелося 
добряче попрацювати.

— А  потім  з’явилася  ідея 
створити власну студію Leo 
D’uk Design?
— Над створенням влас-
ного „бренду“ я задумався 
десь 2008 року, бо розумів, 
що не хочу постійно пра-
цювати „у підпіллі“. Мене 
цікавили більші перспек-
тиви, ніж сидіти вдома за 
комп’ютером і робити хал-
турки. Я розумів, що спер-
шу треба розробити сайт, 
запустити рекламу. Тоді ж 
постало питання назви 
для студії. Зупинився на 
скороченому варіанті сво-
го імені та прізвища (Leo 
D’uk), бо, власне, спочатку 
вся студія — це й був тіль-
ки я. Команду вдалося зі-
брати вже після закінчення 
навчання у Львівській по-
літехніці (2011 рік). Спо-

чатку знайшов візуаліза-
тора, а за останній рік — 
архітектора, графічного 
дизайнера і менеджера.

— У  Твоєму  творчому  до-
робку — проекти кав’ярень, 
ресторанів, офісів, телесту-
дій, котеджів, ландшафтних 
об’єктів з благоустроєм те-
риторії, малих архітектур-
них форм,  втілені  у Львові 
та інших містах. Часто ви-
користовуєш у роботі етно-
мотиви?
— Я вважаю, що нам, укра-
їнським дизайнерам і архі-
текторам, потрібно актив-
но використовувати еко 
і етномотиви. Але робити 
це треба посучасному, щоб 
відповідати вимогам часу. 
Зараз триває період пере-
ідентифікації України на 
світовому рівні. Це час, 
щоб заявити також про яви-
ще українського дизайну. 
Якщо ми не підемо власним 
шляхом, а будемо насліду-
вати інших, втратимо шанс 
сформувати виразність об-
разу українського дизайну. 
Звісно, досвід дизайнерів 
зі світовими іменами тре-
ба брати до уваги, але про-
ектувати щось абсолютно 
нове. Я переконаний, що 
вивчивши принципи ство-
рення середовища, якими 
керувалися наші предки, 
якраз і можна сформувати 
неповторні риси сучасного 
українського дизайну.

— Свого часу Ти брав участь 
і переміг в індивідуальних кон-
курсах телевізійних проектів 
„Квадратний метр“ (Інтер) 

та „Ремонт+“ (1+1). Потім 
був ведучим „Ремонт+“. Що 
дав Тобі такий досвід?
— Головне — нові цікаві 
знайомства. Особливо в пе-
ріод, коли працював веду-
чим „Ремонт+“. Я спробував 
доповнювати цю програму 
цікавими рубриками, ре-
портажами з дизайнерських 
виставок та конкурсів.

— Над  чим  Твоя  команда 
працює  сьогодні?  Є  такий 
проект, яким пишаєшся осо-
бливо?
— Наразі створюємо ди-
зайн мережі фастфудів ки-
тайської їжі, розробляємо 
інтер’єр одного котеджу, 
а також ведемо авторський 
нагляд на кількох об’єктах. 
Окрім цього, працюємо 
над колекцією етнодекору 
та готуємо архітектурний 
конкурсний проект. Участь 
у конкурсах є хорошим по-
штовхом до саморозвитку. 
Думаю, що те, чим я пиша-
тимуся, ще попереду.

— Чим Тобі запам’яталася 
Львівська політехніка?
— Я там навчився вчитися. 
Зрозумів, що навчання — 
це процес нескінченний, 
і якщо ти хочеш чогось до-
сягти, то ті знання, які тобі 
дають у навчальному закла-
ді, мають бути лише по-
штовхом до самостійного 
пошуку. Набагато більше 
ти маєш знайти, зрозуміти 
й освоїти сам. Також я зро-
зумів, що знання у виші 
студенти черпають не лише 
від викладачів, а й від одно-
групників. Конкуруючи, — 
якщо це здорова конкурен-
ція, — ти також ростеш.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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студентський фестиваль

Боротьба за майбутнє на сцені „Весни“

Передостанній тиждень „Весни Політехніки“ 
приніс дуже різний настрій. Молодь приходить, 

щоб підтримати колег, порівняти виступи, набра-
тися досвіду, а ті, хто вже виступили — переконати-
ся, чи є у них конкуренти. Зростає й напруження, бо 
вже ось-ось і визначатимуть переможців.

За життя  
і для життя
Війну чотирьох стихій — 
землі, повітря, води та 
вогню — інсценізували 
студенти ІНЕМу. За сю-
жетом, п’ятеро молодих 
людей невідомо як потра-
пляють у світ, який існу-
вав до великого вибуху, до 
зародження життя. Згідно 
з давнім пророцтвом, вій-
ну стихій зупинить людина, 
тому представники кожної 
намагаються залучити лю-
дей на свій бік. Розібравши 
по одному „прибульцю“, 
вони — ні, не спішать ми-
ритися, — а влаштовують 
велику битву. На щастя, 
на сцені дійшло тільки до 
танців і пісень, бо воєн-
не протистояння зупинив 
хлопчина — один із тих, що 
прибули ще у час передіс-
торії, і якого не загітував на 
свій бік ніхто.

Але висновок ведучо-
го не такий однозначний. 
Він переніс глядачів до 
тривожної дійсності, на-
голосивши на безперерв-
ності боротьби на видимих 
і невидимих нам фронтах: 
„Війна триває. Не ми її по-

чали, але ми можемо завер-
шити. Ми боремося, щоб 
захистити наш дім, нашу 
сім’ю… щоб досягти гармо-
нії! Пам’ятаймо: якби в клі-
тині свого часу нічого не 
боролося, вона б ніколи не 
розділилася на дві. А тоді 
й нас з вами не було б “.

Враження дежавю 
від „Deja vu“
„Deja vu“ від студентів 
ІНПП склало враження 
дежавю, принаймні в мене. 
Другий шанс, спогади, які 
переносять головного ге-
роя у його минуле жит-
тя… — зі схожим задумом, 
щоправда, значно розгор-
нутіше, вже виступили 
студенти ІКТА. Звичайно, 
це все можна пояснити: 
очевидно, ідеї все ж пере-
даються від студента до 
студента повітрянокра-
пельним шляхом. Але ви-
ступ різнився. І ще — це 
одна з тих команд, де ніщо 
не могло стати на заваді ви-
ступу: ані забуті слова, ані 
погано налаштований звук 
та освітлення, ані немож-
ливість увімкнути гітару. 
У цій команді було те, чого 

так часто бракує — дружня 
підтримка, надійне плече 
і готовність стояти один за 
одного. Та, як наголосили 
члени журі: молодь ІНПП 
має над чим працювати.

„У пошуках світла“
Виступ студентів ІТРЕ від-
бувався 21 травня — у День 
української вишиванки, тож 
те, що команда була вбрана 
у національні строї не надто 
дивувало. Відверто кажучи, 
було навіть передчуття, що 
молодь підготує ще один 
концерт із народними піс-
нями та відповідною поезі-
єю. Почався виступ, як зви-
чайна інсценізація за моти-
вами різних відомих творів 
про часи козацтва, з елемен-
тами „Кайдашевої сім’ї“ Не-
чуяЛевицького тощо. Що-
правда, студенти так наім-
провізували з порівняннями 
дівчат, що фраза „страшна, 
як атомна війна“ викликала 

чималу радість у всіх — атом 
відкрили козаки!

Розвиток сценічних по-
дій переносив глядачів від 
козацтва до часів УПА. Вда-
ло продумане оформлення 
сцени, освітлення, музич-
ний супровід, ну і, звичай-
но сам виступ, створили 
таку атмосферу в залі, що 
глядачі не просто спостері-
гали, а, здавалося, пережи-
вали кожне слово. Кульмі-
нацією виступу став пере-
хід до Революції Гідності. 
Дуже вдалий поворот із 
автошинами, балаклавами, 
коктейлями „молотова“ пе-
реніс усіх у нещодавні по-
дії. Студенти наголосили, 
що боротьба триває і нині, 
але важливо те, що правда 
на нашому боці і перемога 
буде за нами.

Це був перший виступ, 
який змусив просльозити-
ся всіх, не залежно від статі 
і від віку. Авторські пісні, 
вірші, реп — усе було на 

дуже високому рівні 
і у відповідному емо-
ційному настрої. У та-
кій тиші зали, мабуть, 
ще не відбувався жоден 
виступ.

Це був виступ мо-
лоді, яка не знала ін-
шої України, ніж не-
залежна. І саме така 
молодь не дозволить 
нікому уярмити чи по-
неволити себе.

Анна ГЕРИЧ,  
Наталія ПАВЛИШИН

ІТРЕ

ІНППІНЕМ
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коротко
У Львівському музеї історії 

релігії відкрито виставку, 
присвячену 40-річчю утво-
рення його науково-рестав-
раційного відділу. На виставці 
представлено відреставровані 
впродовж останніх десяти років 
роботи зі збірок фондових груп. 
Із групи „Живопис“ — полотна 
„Св. Йосиф з Ісусом“ (поч. XIX ст., 
художник не відомий), „Успіння 
Пресвятої Богородиці“ Теофіла 
Копистинського (1901); із групи 
„Скульптура“ — „Св. Петро“, „Ста-
розавітний святий“, горельєф 
„Хресна дорога“. Збірка графіки 
представляє плакати, гравюри, 
грамоту Папи Римського Пія XVI.

Переможцем пісенного конкур-
су „Євробачення-2015“, який 
відбувався 23 травня у Відні, 
став представник Швеції Монс 
Зелмерлев з піснею Heroes. 
Ім’я цьогорічного переможця 
стало відоме ще до завершення 
голосування. Співачка від Росії 
Поліна Гагаріна з піснею A Million 
Voices посіла друге місце, третє 
місце — в італійського тріо з ком-
позицією Grande Amore. У фіналі 
виступали 27 учасників. Вперше 
в історії „Євробачення“ всі пісні 
перекладали мовою жестів.

Міністерство культури оголо-
сило конкурс на „Український 
патріотичний плакат“, у яко-
му можуть взяти участь як 
професійні художники, так 
і аматори, студенти. Творчі 
роботи, які переможуть, будуть 
надруковані масовим тиражем 
та їх використовуватимуть 
як інформаційну продукцію 
у навчальних закладах, держав-
них та громадських установах, 
у військових частинах, містах 
дислокації військових підроз-
ділів у зоні АТО тощо. Прийом 
робіт — до 10 вересня.

Головний приз Каннського кіно-
фестивалю — „Золоту пальмову 
гілку“ — отримав французький 
режисер Жак Одіар за фільм 
„Діпан“. Другу за значимістю 
нагороду, гран-прі, отримав 
угорець Ласло Немеш за дебютну 
картину „Син Саула“. Найкращим 
режисером визнано тайванця 
Хоу Сяосянь (фільм „Вбивця“), 
приз журі дістався греку Йоргосу 
Лантімосу (фільм „Лобстер“).

За матеріалами інформагенцій

в об’єктиві

Інь і ян у кожній жінці
У галереї „Зелена канапа“ експо-

новано фотопроект Інни Шин-
каренко, який у чорно-білому світлі 
розкриває дуальність людини. Щоб 
простежити, як чоловіче й жіноче 
начало, залежно від одягу, пози, 
міміки і навіть думок, проявляється 
в нас, авторка вдягала своїх героїнь — 
відомих і успішних жінок Львова — 
спочатку в чоловічі штани й сорочку, 
а потім — у сукню.

Фотопроект „Жінка. Чоловік“ дав Інні 
Шинкаренко розуміння, що „домінує 
той образ, який допомагає жити і реа-
лізовуватися в певний період життя“. 
Зйомки відкрили в жінкахмоделях ба-
гато граней, залишили свої враження, 
які можна прочитати поряд із виставле-
ними в галереї світлинами. Наприклад, 
засновниця івенткомпанії Юлія До-
марадзька зробила висновок, що най-
привабливіший вигин в тілі жінки — це 
усмішка, а художниця Корнелія Куль-
бовська вважає, що підсилити жіноч-

ність жінки може тільки чоловік, тоді 
як дизайнер прикрас Євгенія Базилевич 
помічає, що жіночність з’являється, як 
дозволяєш собі бути „неприлизаною“.

Цікаво, що частина жінок легко 
входила в чоловічий образ, інші ж для 
цього мусили згадувати про роботу (ху-
дожниця Соломія Ковтун навіть купила 
собі чоловічі парфуми), і лише одини-
цям було комфортно в обох образах.

Оглянути жіночочоловічу вистав-
ку можна до 7 червня.

культурні орієнтири

На часі — культура та її 
можливості
ІІІ Конгрес культури Східного 

партнерства, який відбудеть-
ся 4 — 6 вересня у Львові й збере 
приблизно 500 учасників з 19-ти 
країн, щоб обговорити тему „Місія 
культури в часи криз“, уже розпо-
чав конкурсний відбір мистецьких 
та презентаційних проектів.

Обговорення буде відбуватись відпо-
відно до п’яти тематичних ліній, дві 
з яких особливо актуальні — мисте-
цтво як провокатор змін та культура 
у взаємозв’язках з економікою. Важли-
вим завданням виступів є формування 
чіткого й зрозумілого послання для 
влади: культура і люди культури спро-
можні впливати на реформи в країні.

— Хочемо показати солідарність 
людей культури, створити з куль-
турних острівців єдиний материк — 
потрібне розширення штучних меж 
Європи, яка ув’язнена мурами шен-
генської зони, що не дає змогу іншим 
країнам, які є проєвропейськими, але 
до неї не входять, брати участь, скажі-
мо, в різних конкурсах, один з яких — 

конкурс на визначення європейської 
столиці культури, — коротко окрес-
лила місійність Конгресу голова його 
Програмної ради Ірина Магдиш.

Організатори Конгресу будуть раді 
бачити на ньому представників культур-
них середовищ різних міст України, зо-
крема зі сходу. Ігор Гармаш, засновник 
та директор центру мистецтв „Артпро-
стір“, представляючи на Конгресі Запо-
ріжжя, зазначає, що приїде до Львова 
для розвитку культурних зв’язків, бо 
переконаний, що власне через брак ро-
зуміння культури і стаються війни.

Про конкурсний відбір культурних 
проектів, вимоги щодо них — пріори-
тетними є проекти у громадському про-
сторі міста, освітні проекти та проекти, 
адресовані дітям — можна дізнатися, 
завітавши на сайт epccongress.lviv.ua або 
на відповідну фейсбуксторінку. На 
сайті до першого червня можна й заре-
єструватись тим, хто хоче працювати 
на Конгресі як волонтер.

Сторінку підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

http://tabloid.pravda.com.ua/news/555ed8327e65c/
http://tabloid.pravda.com.ua/news/555ed8327e65c/
http://tabloid.pravda.com.ua/news/555c434b029e7/
http://tabloid.pravda.com.ua/news/555c434b029e7/
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підсумки

Завершився чемпіонат України 
зі спортивної аеробіки
У Львові 10–14 травня відбувалися змагання чемпіонату України зі 

спортивної аеробіки серед студентів. На захід, який проходив у сті-
нах спортивного корпусу Львівської політехніки, приїхало 18 команд 
з 8 областей України. Загалом за нагороди у 8-ми номінаціях змагалось 
приблизно 250 студентів.

Традиційно змагання розпочались із 
Державного гімну України та віталь-
них слів організаторів. До спортсме-
нів та глядачів звернулися голова орг
комітету змагань Марта Мельничук, 
начальник Львівського облвідділення 
Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки 
України Анатолій Ігнатович, голов-
ний суддя змагань Тетяна Пасічна, 
зав кафедри фізичного виховання 
Львівської політехніки Віктор Коря-
гін. Перед початком змагань учасники 
подивились показові виступи театру 

спорту ЛДУФК та ансамблю бального 
танцю Львівської політехніки.

За підсумками командного за-
ліку перше місце посіли спортс-
мени Запорізького національного 
технічного університету, друге — 
Харківської державної академії 
фізичного виховання, а третє — 
команда Львівського державного 
університету фізичної культури.
Всі переможці та призери змагань 
відзначені медалями та грамотами.

Н.Я.

здоровий спосіб життя

Стрес без валер’янки
Студентові до навчальних стре-

сів не звикати, однак, скіль-
ки б іспитів він не склав, кожний 
наступний викликає хвилювання. 
І все ж — стрес як реакція людини 
на сильні зовнішні подразники не 
такий страшний, якщо знати, як 
правильно давати собі з ним раду. 
Про те, як не допустити чи хоча би 
зменшити психоемоційні наван-
таження, „Аудиторії“ розповіла 
доцент кафедри психології, педа-
гогіки і соціального управління 
ІНПП Ірина Сняданко.

Розрив стосунків, сесія і ком п’ю-
тер на залежність. Ці речі є для сту-
дентів найбільш стресовими. Якщо 
самооцінка висока, то людина на 
розрив стосунків реагує не так бо-
лісно. Загалом, потрібно перемкну-
тись на навчання, спорт і думати 
позитивно про те, що ці стосунки 
були у вашому житті, а наступні бу-
дуть ще кращі. Це не поразка і не 
означає, що ви погані. Те, що пере-
живаєте, не варто тримати в собі — 
поділіться проблемою з близькими 
друзями, батьками, в ідеалі — звер-
ніться в психологічну службу. Так 
у нас у корпусі №33 на вул. Теа-
тральній відкритий Центр безкош-
товного психологічного та юридич-
ного консультування, з жовтня до 
кінця квітня ми з групою студентів 
обговорювали в ньому різні пробле-
ми і робили психологічні вправи для 
підвищення самооцінки. Було б до-

бре, якби таких груп було більше, 
бо у багатьох студентів самооцінка 
неадекватна й нестабільна, залежна 
від думок інших. З наступного на-
вчального року Центр почне функ-
ціонувати повноцінно.

Якби студенти виробили вміння 
систематично вчитися, то сесія не 
була би для них стресом. Але вони 
починають це усвідомлювати на дру-
гомутретьому курсі, і то не всі. Щоб 
навчитись вчитися, потрібно мати 
сильну мотивацію. Важливо бачи-
ти перспективи навчальних зусиль, 
теорію поєднувати з практикою, 
уявляти себе успішним інженером 
і дуже хотіти ним стати, а заодно 
розуміти, що для цього необхідно.

Комп’ютерну залежність біль-
шість студентів не усвідомлює. По-
крокова терапія звільнення від неї 
така: задаємо собі питання „Скільки 
часу я сиджу за комп’ютером?“, друге 
питання — „Що я там роблю?“. Якщо 
ви бачите, що шість годин провели 
в соцмережі, а результату нуль, то 
треба щось змінювати. Свідомий 
студент ставить таймер і думає, 
чим заповнити час, що звільнився 
від комп’ютера. Має бути група під-
тримки — наприклад, домовитись із 
одногрупниками піти позайматись 
на турніках.

Меланхоліки і холерики — най-
більш вразливі до стресу. У мелан-
холіка переживання насправді є ве-
ликим плюсом — він ліпше запам’я-
товує, мотивує себе. Це пусковий 

механізм для зосередження. Правда, 
ґрунтовна підготовка дає підстави 
хвилюватись менше. Крім цього, 
є один психологічний прийом — 
дозвольте собі це хвилювання мак-
симально, не ховайте його, ставтесь 
до нього спокійно — і воно мине.

Є вхід, мусить бути вихід, пра-
вильний. Наші студенти не вміють 
з викладачами спілкуватись і прого-
ворювати свої потреби й бажання. 
Студент, отримавши оцінку, яка 
його не задовольняє, не повинен іти 
геть, надувшись, а пояснити викла-
дачеві, чому він не згоден, попро-
сити довести свої знання — він не 
має так просто здаватись, треба бути 
сміливішим і вчитись досягати свого. 
Спитайте себе, що я зробив для того, 
щоб змінити ситуацію? Потрібно пе-
реступати через страх і сором.

Не присідайте на стимулюю-
чі й заспокійливі засоби, бо вони 
найчастіше мають ефект плацебо, 
через них, крім того, ви перестає-
те вірити в себе. Ліпше виспатись, 
зайнятись спортом, придумати собі 
якусь „нагороду“ за добрий резуль-
тат. Якщо не вдалося досягти до-
брого результату, то не записувати 
невдачу на власний рахунок, не ду-
мати „я — дурний“, а відділити себе 
від ситуації, акцентуватись на тому, 
що „на цьому етапі я не справився із 
завданням“ — і шукати способи це 
виправити.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
1. Глядачі в залі театру. 7. Рівність, рівноправність сто-
рін у чомунебудь. 8. Персонаж середньовічного ли-
царського роману ХІІ ст., коханий Ізольди. 10. Село в 
Середній Азії. 11. Військове звання вищого командного 
складу збройних сил. 13. Передача м’яча комунебудь 
із гравців своєї команди. 14. Озеро в Канаді і США у 
групі Великих Озер. 15. Богсокіл у давньоєгипетській 
міфології. 17. Здатність бачити. 18. Твердий кістковий 
наріст, що звужується до кінця на голові деяких ссавців. 
20. Циганка з опери Дж. Верді „Трубадур“. 23. Вогнище, 
багаття у гуцулів. 25. Французька письменниця, авторка 
роману „Привіт, смутку“. 26. Адміністративнотерито-
ріальна одиниця у Франції. 27. Опера Джакомо Пуччіні. 
29. Кінопремія, яку щорічно вручають у ЛосАнджелесі. 
31. Вічнозелене субтропічне дерево, яке ще називають 
оливним деревом. 33. Канадська письменниця, авторка 
роману „Випадкове щастя“. 34. Вулкан на японському 
острові Кюсю. 35. Ритмічний речитатив, який читають 
під музику. 37. Король В. Шекспіра. 38. Різке корот-
кочасне зростання попиту на якінебудь товари, яке 
супроводжується збільшенням цін на них. 39. Заборона 
вивезення певних товарів з країни. 42. Американський 
боксер Классіус Клей. 43. Людина крихітного зросту. 
45. Традиційний одновесловий венеціанський човен. 
47. Представник християнської церкви, яку очолює Папа 
Римський. 

Вертикально: 
1. Нічийна шахова позиція. 2. Будівельний матеріал, 
виготовлений із суміші гравію, піску і цементу. 3. Укра-
їнський телеканал. 4. Угорський поет ХІХ ст. 5. Вступна 
частина літературного твору. 6. Центральний захисник у 
футболі. 7. Привласнення авторства на чужий твір літе-
ратури, мистецтва або чужі винаходи, відкриття. 9. Ве-
лика травоїдна тварина з рогом на переніссі. 11. Якщо 
вона не йде до Магомета, то він іде до неї. 12. Отвір із 
сітчастим мішечком на краю більярдного стола. 14. Уяв-
на лінія, що ділить Землю на дві півкулі. 16. Педагог у 
школі. 19. Грошова винагорода авторам за літератур-
ні, мистецькі твори. 21. Порушення вірності, віролом-

ство. 22. Річка, на якій стоїть білоруське місто Гродно. 
24. Мова програмування, створена на замовлення Мініс-
терства оборони США. 25. Станція технічного обслуго-
вування автомобілів. 28. Найбільше місто Туреччини. 
30. Давньогрецька назва Західної Грузії. 31. Великий 
водний простір з гіркосолоною водою. 32. Умовна го-
вірка якогонебудь соціального середовища, не зовсім 
зрозуміла для сторонніх. 34. Попередня назва Астани — 
столиці Казахстану. 36. Давньогрецький філософ, учень 
Сократа. 40. Багаторічна тропічна рослина, солодка кар-
топля. 41. Найяскравіша зірка в сузір’ї Лева. 44. Багато-
річний лід океану, що утворюється в полярних широтах. 
46. Національний олімпійський комітет.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Я С О Н Т Е А Н І С
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Відповіді на сканворд, 
опублікований у числі 14

ювілейні гастролі

„ТІК“ збирає друзів

Гурт „ТІК“ (зашифрована „тверезість і культура“) святкує 
своє перше 10-річчя, мандруючи містами України й сві-

ту. 30 травня на „Арені Львів“ о 19.00. у форматі дружньої 
зустрічі відбудеться один із найбільших його концертів.

Концерту у Львові передували виступи гурту в Тернополі 
та ІваноФранківську, після Львова буде Ужгород, Луцьк, Рівне й Вінниця. Впро-
довж двох годин шанувальники „ТІКу“ почують найкращі хіти „тіківців“, а також 
їхні дебютні пісні. На згадку про зустріч можна буде придбати новий альбом гурту, 
назва якого збігається з назвою гастрольного туру — „Люби ти Україну!“.

Н. Я.
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Людина робить 
книгу — книга 
робить людину

Одним із визначних винаходів людини є книга. Спо-
чатку людина навчилася письма, а потім усю свою му-
дрість зуміла довірити книгам. Розгортаєш книгу — 
і відкриваєш для себе увесь світ, на її сторінках живе 
минуле і прописане майбутнє. Знаємо, що шлях книги 
до її сучасного вигляду був довгим і непростим. Яких 
тільки матеріалів не використовували для виготовлен-
ня книги: від наскельних малюнків і глини, листя та 
кори дерев, шкіри тварин, бамбуку, шовку та папіру-
су… Паперового втілення книги набули у 13 столітті, 
тривалий період були писаними від руки, сам процес 
роботи над книгою тривав довгих 5–7 років.

Для України і для Льво-
ва зокрема все змінилося 
з появою першої друкарні 
Івана Федорова (Федоро-
вича) та першої виданої на 
українських землях книги 
„Апостола“ (у 1574 р.), що 
історично започаткувало 
книгодрукування в Укра-
їні. Відтоді книга стала 
невід’ємною частиною 
нашого життя: з книгою 
ми навчаємося, працюємо 
і проводимо вільний час.

А щороку останньої су-
боти травня відзначаємо 
День працівників видав-
ництв, поліграфії і кни-
горозповсюдження. День 
тих, для кого книга є ро-
ботою, результатом їхньої 
праці і навіть більше — їх-
нім життям. Бо людина ро-
бить книгу, а книга робить 
людину. Це основне по-
кликання людей книги — 
працівників видавництв, 
поліграфістів та книгороз-
повсюджувачів.

Як живеться книзі у часи 
онлайнпокоління, швид-
ких щоденних змін та еко-
номічних криз? Що робити, 
аби книга не стала вимира-
ючим видом?

Про це варто порозмір-
ковувати напередодні про-
фесійного свята всім, хто 
не лише творить, робить, 
а й любить, читає книги.

Статистика — річ холод-
нокровна і безжальна. На 
початку травня цього року 

оприлюднено дані дослі-
дження компанії TNS (Тей-
лор Нельсон Софрез Украї-
на), проведені у 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 роках. За 
5 років кількість українців, 
які не уявляють своє життя 
без читання книг, зменши-
лася на 5 �. Ця тенденція 
зниження читання помітна 
в старших вікових групах, 
а вікова група 12–24 років 
показує невелике зростання.

Так, з 2010 року на 7,2 � 
зменшилася кількість укра-
їнців, які не уявляють своє 
життя без читання у віці 
45–65 років, а на 6,8 � ско-
ротилася кількість тих спів-
вітчизників, хто читає у віці 
25–45 років. Але, незважа-
ючи на розвиток інтернету 
і популярність електронних 
книг, українці воліють чита-
ти все ж паперові видання.

Такі виклики перед 
видавцями книг ставить 
суспільна дійсність. Які ж 
шляхи обиратимемо для 
того, щоб якомога часті-
ше і більше бачити людей 
із книжкою, щоб кількість 
відвідувачів у книгарнях та 
бібліотеках збільшилась, 
а книжка стала ближчою 
і ріднішою для кожного 
з нас? Про це поговоримо 
із директором Видавни-
цтва Львівської політех-
ніки Іваном Паров’яком.

— Один із важливих 
і основних способів попу-
ляризувати книгу — відро-

дити систему книгарень, 
яка в Україні дуже занедба-
на. Роботу над створенням 
власної мережі книгарень 
у Національному універси-
теті „Львівська політехні-
ка“ Видавництво розпоча-
ло 2007 року. І вже у травні 
2008 року відкрилася крам-
ничка „Книги“ у 4 навчаль-
ному корпусі. Важливою 
подією стало згодом від-
криття книгарні в головному 
корпусі Політехніки. Восени 
2012 року відкрито найбіль-
шу книгарню нашої мере-
жі — у будівлі студентської 
бібліотеки. Це гарно облад-
наний простір з вільним до-
ступом до стелажів та зруч-
ним куточком для читання. 
7 травня цього року відкрито 
оновлену книгарню у 1 на-
вчальному корпусі. Загалом 
працюють вісім книгарень: 
у студентській бібліотеці, го-
ловному корпусі, 1, 2, 4, 5, 8, 
11 навчальних корпусах.

Директор видавництва 
зазначає, що основним 
принципом роботи кни-
гарень є гасло „Кожному 
політехніку — своя книга“: 
у книжковій мережі Львів-
ської політехніки доступні 
книжки найкращих видав-
ництв України і Львова, 
великий асортимент ди-
тячої літератури, а також 
карти, диски, листівки, 
сувеніри і, звичайно, кни-
ги для навчання — підруч-
ники, навчальні посібни-

ки, довідкова література. 
Кожен споживач (а це сту-
дент, викладач, працівник 
політехніки) завжди може 
знайти свою книгу.

Книговидавці та кни-
горозповсюджувачі праг-
нуть творити книгарні як 
культурний простір: міс-
це зустрічі читача і книги, 
читача і автора, місце, де 
люблять читати і про це 
можна поговорити.

Ще один крок у на-
прямку до читача — Інтер-
неткрамниця — сторінка 
Видавництва в інтернеті за 
адресою http://vlp.com.ua/. 
Це самостійний шлях чита-
чів до книги, тих, хто живе 
за межами Львова або хоче, 
не виходячи з дому, замо-
вити книжку. А ще довіда-
тися докладну інформацію 
про всі книжкові видання, 
матеріали наукової періо-
дики, яка виходить у видав-
ництві та цікаві новини зі 
світу книговидання.

Читаймо, бо психологи 
мають докази того, що чи-
тання справді робить нас 
кращими людьми. Читаю-
чи книжки, ми стаємо до-
бріші та співчутливіші — 
це підтвердила серія дослі-
джень канадських учених. 
А британські дослідники 
з’ясували: онлайнчитання 
не здатне приносити тако-
го ж захоплення та втіхи.

Наталя ЛІПІНСЬКА
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад управління  
науково-дослідної частини

№ Посади та відділи в управлінні НДЧ Вимоги до кандидатур

1 Начальник НДЧ Повна вища освіта, наявність наукового ступеня, досвід з відповідного 
напряму роботи — 5 років

Відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень
Сектор інформаційного супроводу міжнародної наукової співпраці

1 Інженер ІІ категорії Повна вища освіта за кваліфікацією „перекладач“, знання основ наукового та 
літературного редагування, знання методики науково-технічного перекладу

2 Спеціаліст ІІ категорії Повна вища філологічна освіта, знання англійської мови (рівень В2)

Відділ маркетингу та інноватики
Сектор інноватики та трансферу технологій

1 Інженер ІІ категорії Повна вища технічна освіта, знання іноземної мови (рівень В1)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фото-
графією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання, згоду на збір та обробку 
персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад до-
пускаються особи, що вміють працювати на комп’ютері на 
рівні користувача, готові працювати в команді, коректні 
у спілкуванні, спроможні швидко виконувати завдання.

Термін подання документів на конкурс — три тижні 
з дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання подавати 
на ім’я ректора Національного університету „Львівська 
політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
кімн. 302 б.

Житлом університет не забезпечує.
Ректорат
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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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 152412

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 світлина Наталії ПАВЛиШиН.

реклама та оголошення

РЕКЛаМа В „аУДИТОРІї“
На внутрішніх сторінках  

(чорно-білий друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, 
ювілейні та інші статті на 
замов лення — 50% від  
тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення 
і розміру:
• реалізація ідеї замовника 
з викорис тан ням матеріалів 
замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника 
при пошуку матеріалів редак-
цією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення 
кінцевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше 
трьох публікацій – 10% від суми 
замовлення.

Крайній термін подання реклами —  
десять днів до виходу газети.

адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

 долучайтеся до акції!

Книжки для сиротинців 
від студентів

Активісти профбюро Інституту 
комп’ютерних наук та інформацій-

них технологій вигадали новий спосіб 
як легко допомогти діточкам у сиро-
тинцях в урізноманітненні їхнього 
навчання — зібрати і подарувати цікаву 
літературу. 

В І, IV та V корпусах (саме тут навчаються 
студенти ІКНІ, хоча до акції може до-
лучитися будьхто) розмістили ящички, 
у які всі охочі можуть класти різноманіт-
ну літературу, яку згодом молодь відвезе 
дітям. 

Збір книжок триватиме до початку се-
сії, тобто до 12 червня.

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
30 травня — „Мойсей“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
2 червня — „Одруження“. 18.00.
3 червня — „Поліанна“. 12.00.

Камерна сцена
29 травня — „Лавка“ (прем’єра). 19.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
29, 31 травня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
30 травня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

3 червня — „12 ніч“ (за КЛІМ’ом). 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
29 травня — „Лісова пісня“. 18.00.
30 травня — „Моя дорога Памела, або  

Як уколошкати стареньку“. 18.00.
31 травня — „Перевтілення“ (прем’єра). 18.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
29, 30, 31 травня — „Він, вона, вікно, 

покійник“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
28 травня — „Попелюшка“. 11.00, „За двома 

зайцями“. 14.00.
29 травня — „Небезпечна гра“. 18.00.
30 травня — „Дикі лебеді“. 12.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені 
документи: 
додаток до диплома 12КН № 531305, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Муса-
това Максима Євгеновича;
студентський квиток № 10559179, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Милю-
тина Павла Володимировича;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Бойко Марії Віталіївни;
студентський квиток № 10368041, ви-
даний Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лешко 
Мар’яни Володимирівни;
залікову книжку № 1305575, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мавка Романа Пе-
тровича;
залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Балича Михайла 
Олеговича.




