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Що Ви встигаєте за час навчання у виші?
Цьогоріч День молоді в Україні 

збігається з Днем Конститу-
ції — 28 червня. Зазвичай у мі-
стах, містечках і селах нашої 
держави молодіжне свято не 
минає без концертів, дискотек 
та різних інших забав. Молодь 
бавиться. І більшість із нас 
звикли до того, що День мо-
лоді — це свято, забава. Але… 
Будь який день, присвячений 
певній соціальній верстві чи 
категорії людей, — не лише 
свято, а й добрий привід зга-
дати про потреби і проблеми 
цих осіб. День молоді в нашій 
країні, яка пережила Револю-
цію Гідності і перебуває у стані 
війни, — теж нагода не тільки 
святкувати, а й задуматися.

Наприклад, про те, що більшість 
воїнів Небесної Сотні, як і біль-
шість „Кіборгів“, — це молодь. 
Або про те, що багато молодих 
людей сьогодні перебувають 
на територіях, охоплених вій-
ною. Якась частина з них — не 
по своїй волі. І їхні права ніхто 
не може гарантувати.

Або про те, що нинішні укра-
їнські воїни щодня доводять 
нам, ровесникам, молодшим 
і старшим співгромадянам, що 
молодість — це готовність бути 
завжди на передовій!

І насправді, лінія боротьби про-
ходить не тільки по Луганщині 
та Донеччині. Бо боротьба — 
не тільки та, яка з автоматом. 
Вона — в аудиторіях, у владних 
кабінетах, на вулицях і в скве-
рах, і навіть у тебе вдома, 
в твоїй душі. Не відступай! Від 
тебе завжди і всюди багато 
залежить.

…У світі є ще один цікавий День 
молоді. 1984 року його засну-
вав папа Іван Павло ІІ (святий 
з 2014 р.), зібравши до Рима като-
лицьку молодь та молодь інших 
віросповідань зі всього світу. 
Щороку „столиця молодих“ ман-
друє світом. 2016-го міжнародна 
зустріч молоді з Папою Рим-
ським, а відтак і добра нагода 
зустріти в цій атмосфері Ісуса 
в своєму серці, — XXXI Світовий 
День Молоді — відбудеться 
26–31 липня в Кракові під гаслом 
„Блаженні милостиві, бо вони 
помилувані будуть“ (Мф 5,7).

Артем Кучеренко, студент п’ятого курсу магістратури 
Інституту економіки і менеджменту:

„Вчуся, працюю, стрибаю з парашутом 
і люблю театр“
— Я навчаюся  і працюю з четвертого курсу. Крім цього, 
встигаю займатися різними видами спорту і активно відпо-
чивати. Стрибаю з парашутом, люблю спортивний альпінізм, 
рафтинг. Рафтинг — це такий вид екстремального спорту, 

який передбачає швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надув-
ному човні (рафті), плоті або на байдарці. Всіма переліченими видами спорту 
я почав займатися саме в студентські роки. Ще треба сказати, що я з Рівного, 
живу в студентському гуртожитку, а там — неймовірна кількість людей, з яки-
ми цікаво спілкуватися, дізнатися щось нове. Люблю ходити в кіно, а також 
у театр імені Марії Заньковецької.

Ігор Стеців, студент третього курсу Інституту економіки 
і менеджменту:

„Граю за збірну Політехніки“
— Трохи встигаю вчитися, а трохи гуляти з друзями. Маю час 
зустрітися з дівчиною. Займаюся футболом. Граю у збірній 
Політехніки. 2-3 рази на тиждень по 2-2,5 години тренуюся 
на стадіоні. Встигаю також працювати. А ось часу на громад-
ську діяльність не вистачає. В цьому плані я доволі пасивна 
людина.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Вікторія Балан, студентка першого курсу магістратури 
Інституту хімії та хімічних технологій:

„Я знайшла багато друзів“
— Навчаюся добре, завжди мала стипендію, а від четвертого 
курсу — ще й працюю. Наразі у сфері обслуговування. Вва-
жаю, що за час навчання студенти мають можливість розкри-
вати себе по-різному, багато всього додатково дізнаватися. 
Не треба зациклюватися тільки на навчанні. На молодших 
курсах я займалася спортом. Як тоді, так і тепер відвідую різні культурні події 
в місті. У Львові за час навчання знайшла дуже багато добрих друзів.

Роман Пришляк, випускник Інституту телекомунікації, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Ми створили дві громадські організації“
— Насамперед, я встигав вчитися. На 2-му курсі у профбюро 
студентів ІТРЕ мене обрали головою міжнародного відді-
лу, потім — заступником голови профбюро. 2013-го року, 
коли закінчилась каденція Миколи Брича, я був в. о. голови 
профбюро інституту, а з березня 2014-го офіційно його очо-

лив. Тому встиг звикнути до громадської роботи, познайомився з багатьма 
розумними і активними людьми, разом ми втілили багато ідей. Восени 2013-
го спільно з друзями ми створили громадську організацію „Фонд технічних 
ідей“, яку я очолюю. Прагнемо сприяти розвитку науки та реалізації техніч-
них ідей. Маємо кілька амбітних проектів, які стартують восени. Під час Май-
дану в Києві я також долучився до створення „Львівського молодіжного клу-
бу“. В його межах разом з однодумцями ми вже реалізували кілька проектів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


ч. 19 [2899]
25 червня — 5 липня 2015 3NOTA BENE!

знай наших!

Михайло Братичак: 
„Наш журнал входить 
у наукометричні 
бази даних Scopus 
та IC Master List. Але ми 
прагнемо більшого!“
Під час своїх звітів за 2014 рік як членам Вченої ради, так і колек-

тиву Львівської політехніки, ректор Юрій Бобало порадив 
брати за приклад завідувача кафедри хімічної технології переробки 
нафти та газу Інституту хімії та хімічних технологій професора 
Михайла Братичака. Саме він очолює один із найпрестижніших 
наукових журналів в Україні, який входить до наукометричних баз 
даних SciVerse Scopus і IC Master List, — англомовний щокварталь-
ник „Chemistry & Chemical Technology“ (Сh&ChT). Про таємницю 
успіху редакційної команди та плани на майбутнє Михайло Мико-
лайович розповів „Аудиторії“.

— За чиєї  ініціативи і коли з’явився 
Ваш журнал?
— Створення наукових журналів 
в  університеті  ініціював тоді ще 

перший проректор Юрій Бобало. 
Якось він зібрав завідувачів усіх ка-
федр Політехніки, й ми вирішили 
створювати профільні наукові ви-

дання в кожному інституті. В ІХХТ 
обов’язки головного редактора но-
вого журналу доручили мені, тому 
саме я зібрав редколегію, ми напра-
цювали базу рецензентів по всьому 
світу. Моїм  заступником відтоді 
і донині є завідувач кафедри загаль-
ної хімії Володимир Старчевський. 
Уже  2007  року  з’явилися  перші 
три номери журналу „Chemistry & 
Chemical Technology“. На сьогодні 
ми видали 33 номери журналу.

перший кар’єрний крок

Проект для міста — крок у професію
Якщо невдовзі будете чекати у Львові автобус на зупинці з росли-

нами на даху, якщо натрапите в парку на спеціальні станції для 
прибирання за собаками, якщо контролер у трамваї здивує вас ввічли-
вістю і приємним зовнішнім виглядом, якщо вкінці серпня потрапите 
на Львівський танцювальний фестиваль — то маєте знати: все це — 
справа рук львівських студентів — учасників конкурсу молодіжних 
проектів Lviv Young Project.

Різне та потрібне
Цей  конкурс  є  частиною 
програми стажування „Пер-
ший кар’єрний крок“ (ПКК). 
Минулого тижня учасники 
конкурсу, серед яких і полі-
техніки, презентували свої 
проекти, ціль яких — поліп-
шити життя Львова. Коман-
ди,  наприклад,  думали,  як 
розвинути діловий туризм, 
покращити  інвестиційну 
привабливість  міста  (роз-
робили сайт Індустріально-
го парку у Львові, створили 
базу  об’єктів  нерухомості, 
ін.), перетворити Парк куль-

тури на центр розвитку і дозвілля 
(провели там низку заходів: до днів 
Землі, сім’ї тощо), як зробити зруч-
ним для користувача Центр надання 
адміністративних послуг на Сихові 
(створили дизайн інтер’єру, про що 
„Аудиторія“ писала у числі 17). Деякі 
команди пропонують проекти, но-

ваторські не лише для Львова, 
а й України: скажімо, зелена 
зупинка, з рослинами на даху, 
що буде на вул. Городоцькій 
біля цирку. А от відповідно до 
проекту DogFriendlyCity у на-
шому місті, у Парку культури, 
зроблять перший тренуваль-
но-вигулювальний майданчик 
для собак; учасники проекту 
планують розробити проект 
такого типового майданчика, 
спільно з ЛКП „Лев“ підрахують 
бездомних собак і, встановив-
ши спеціальні бокси з пакета-
ми та смітниками, спробують 

Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 4 с. m
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переконати власників чотирилапих, 
що на вулиці за тваринами „прибирати 
не соромно“.

Профорієнтація
До поекту „Профорієнтація шко-
лярів“ долучилось понад 20 студен-
тів з різних вишів: Оксана Бешлей, 
Оксана Вавринчук, Зеновій Омелян 
з Політехніки, Зоряна Баранецька, 
Христина Омелян із ЛНУ ім. І. Фран-
ка, ін. Упродовж двох місяців групи 
по 4-5 осіб відвідали понад половину 
шкіл у Львові. Проводили інтерак-
тивні профорієнтаційні заняття для 
учнів 9-10 класів.
— Ми  —  студенти,  впевнені 

у своєму виборі, — намагались пока-
зати школярам власний позитивний 
приклад, пояснити, що від їх профе-
сійного вибору залежить їх життя, 
кар’єра. У командах були представ-
ники  різних  спеціальностей,  від-
повідно до п’яти типів професійної 
схильності (за класифікацією Клімо-
ва). Так, серед нас були психологи, 
фармацевти, туристи, юристи… Та-
кож ми роздавали анкети: учні могли 
вказати, наскільки задоволені уро-
ком, чи актуально це для них, і що 
нам варто покращити, — розповіла 
координатор проекту, четвертокур-
сниця ІННП Оксана Бешлей.
Студенти раді, що мали нагоду 

розвинути свої організаторські, ко-
мунікативні здібності.

Вік і досвід не визначальні
Ще однією складовою проекту „Про-
форієнтація“ стала зустріч „Школа — 
ВНЗ — роботодавець“, яку студен-
ти організували спільно з відділом 
кадрів ЛМР. Представники органів 
влади, бізнесу, освіти міркували, як 
зробити профорієнтаційну роботу 
в школах ефективнішою, а вибір май-
бутнього фаху для школярів — усві-
домленим. Політехніку репрезен-
тували доцент кафедри психології, 
педагогіки і соціального управління 
Ірина Сняданко і директор Інтелек-
туального навчально-наукового цен-
тру професійно-кар’єрної орієнтації 
Олександр Захар’яш.
Галина Дзядик, директор компанії 

„Львівська консалтингова група“, дала 
слушні рекомендації для молодих по-
шукачів роботи: працедавець оцінює 
потенційного працівника у комплек-
сі — не лише фахові знання і навики, 
а й комунікабельність і вміння працю-
вати в команді, бажання розвиватись 
(„коли  очі  горять“). Хоча  чи  не  всі 
шукають людей із досвідом, проте ні 
це, ні вік не є визначальні, наголосили 
учасники зустрічі. Наприклад, корпо-
рація „Артеріум“ щороку із 93 прак-
тикантів половину бере на роботу; на 
молодих, скажімо, робить ставку й мо-
лода ІТ-компанія DMP Development 
Group. Куди важливіше — бути напо-
легливим, впевненим в собі („візьміть 
мене на роботу — не пошкодуєте!“), 
уміти подати свої знання і здобутки, 
ну а в разі відмови — не падати духом.

Говорили про потребу почина-
ти  проф орі єн та цій ну  роботу  як-
найраніше.  Все,  кажуть,  почина-
ється у сім’ї — з формування у ди-
тини  впевненості  в  собі. Назріли 
й  реформи  у  школі:  давати  дітям 
практичні знання, показувати весь 
спектр можливих професій, змінити 
методики й підходи у викладанні. 
Досвідом профорієнтаційної ро-

боти серед дітей поділився й Олек-
сандр Захар’яш із Політехніки. Саме 
така активна профорієнтація, мож-
ливо, дозволила б збалансувати за-
пит і пропозицію на ринку праці, зо-
крема задовольнити значні потреби 
у фахівцях робітних спеціальностей.

„Я такий є“ чи таки  
„можу більше“?
Ірина Сняданко доповідала про пси-
хологічні особ ливості у виборі про-
фесії, підготовці студента до роботи:
— Я бачу такий шлях вирішення 

проблем  профорієнтації:  потрібна 
доб ра психологічна служба — і у шко-
лі, де учні обирають професію, і у виші, 
де вже триває процес психологічної 
підготовки  студента  до  майбутньої 
професійної діяльності. Йдеться про 
те, щоб студент був впевнений у собі, 
готовий наполегливо шукати роботу, 
навіть тоді,  коли йому десь відмов-
лять. Було б добре і в нашому універ-
ситеті впровадити таку психологічну 
службу, а також систему відповідних 
тренінгів, які б допомагали студен-
там краще зрозуміти  їхні можливо-
сті, стати впевненішими. Адже, як ми 
з’ясували, багато студентів потребує 
консультацій психолога, бо існують 
різні проблеми: низька самооцінка (це 
найголовніша), невміння вчитися і ор-
ганізовувати свій час, страх виступати 
перед аудиторією, що є, наприклад, 
потужним чинником для невідвіду-
вання практичних занять. Часто дехто, 
погано склавши першу сесію, втрачає 
віру в себе. Насправді студент просто 
не знає про свої можливості, не хоче 
експериментувати, скажімо, пошука-
ти, коли йому краще вчитись (зранку, 
вночі?..), які є методи навчання чи тре-
нування пам’яті. Натомість приймає 
статичну позицію „я такий є“, тоді як 
маємо справу з динамікою, адже кожен 
творить себе щодня.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

перший кар’єрний крок

Проект для міста — крок у професію
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безперервне навчання

Пропозиція для айтівців
В Інституті підприємництва і перспективних технологій оголосили 

другий набір до літньої школи Bionic University, яка спеціалізується на 
поглибленні знань студентів у сфері ІТ. Представники школи розповіли 
зацікавленим студентам про особливості навчання, а торішні випускники 
поділилися власним досвідом тримісячних студій.

Заняття  у школі  про-
водять  не  викладачі, 
а  представники  про-
відних  комп’ютерних 
фірм. Слухачі вчаться 
працювати у команді, 
виконувати  проекти, 
що  максимально  на-
ближені  до  реальних 
потреб ринку програм-
ного забезпечення.
Торік  у  Bionic 

University  навчали-
ся  десятеро  студентів 
ІППТ. Під час цієї  зу-
стрічі троє з них — Во-
лодя  Медвідь,  Володя 
Гринда й Андрій Хробак — поділили-
ся своїм досвідом, розповіли, що після 
Bionic можна не лише працевлаштува-
тися, попри те, що ти лише другокурс-
ник, а й перемагати на конкурсах, ре-
алізовувати різні проекти, проводити 
семінари.
— На сьогодні у Bionic University — 

понад  тисячу  випускників  виключ-
но  в  ІТ  (розробники,  тестери,  про-
джект-менеджери). Маємо понад п’ять 
тисяч кандидатів на навчання, які че-
кають своєї черги, — розповідає керів-
ник програм Ірина Зайцева.
Щоб потрапити на навчання до літ-

ньої школи, треба пройти відбір, а це 
тестування в онлайн-режимі (фахові 
та з англійської мови) плюс співбесіда. 
Позаяк кандидатів є багато, то на одне 
місце претендує понад десять осіб.
— Наша команда працює не з тими, 

хто починає шлях в ІТ з нуля, а з тими, 
хто розуміє, що хоче бути в ІТ, бо часу 
на визначення практично нема, — пояс-
нює головні мотиваційні чинники Ірина 
Зайцева, — адже маємо лише три місяці 
на підготовку студента, який, вийшов-
ши з нашої школи, зміг би повноцінно 
працювати, стати частиною проекту.
Bionic University має двох замов-

ників:  молодь,  яка  хоче  зростати, 
й ІТ-компанії, які хочуть мати квалі-
фіковану молодь. Тут зосереджують 
зусилля на максимально якісній освіті 
за максимально короткий термін. На-
вчають швидко і якісно, не надаючи 
комплексних знань, а працюючи з кон-

кретними технологіями для конкрет-
ного  фаху.  Водночас  наголошують 
своїм слухачам, що треба вчитися по-
стійно, адже якщо ти не працюєш над 
своїм розвитком як фахівець, то за пів-
року стаєш нікому не потрібний, адже 
життя  рухається  вперед,  технології 
розвиваються шалено швидкими тем-
пами,  інформація  змінюється.  Тому 
навчатися у школі можна без вікових 
обмежень,  починаючи  з  18-ти.  Під 
час занять айтівці поєднують теоре-
тичні навики з тренінгами та різними 
практичними програмами. Викладачі 
школи комбінують різні типи навчан-
ня — як стандартні, так і нетипові, ін-
дивідуальні і командні.
Хто цього разу зацікавився Bionic 

University,  то мусив  зголоситися  до 
19 червня, а 22 червня — пройти від-
біркове  тестування.  На  час  виходу 
цього  числа  газети  охочі  навчатися 
у  літній  школі  вже  знатимуть  свій 
результат. Якщо він позитивний, то 
тепер залишається сплатити 600 грн. 
(така вартість для некиян). Ці студен-
ти з 1 липня стануть дійсними слуха-
чами Bionic University, а після успіш-
ного закінчення навчання отримають 
сертифікат.
Немає поганих кадрів, нема пога-

них людей — є не ті люди і не в тому 
місці.  Такої  думки  дотримуються 
в Bionic University. І вірять, що їхній 
випускник знаходить себе.

Ірина МАРТИН

коротко
Сьогодні, 25 червня, мають ого-

лосити перші результати ЗНО. 
Український центр оцінювання 
якості освіти оголосить перші 
результати ЗНО з іноземних 
мов і математики. Напередодні 
експертні комісії визначали 
для кожного тесту пороговий 
бал „склав / не склав“. Резуль-
тати тих, хто його подолає, 
рейтингують за шкалою від 
100 до 200 балів.

Школі №27 у Львові присвоє-
но ім’я Героя Небесної Сотні 
Юрія Вербицького. У СЗШ №27, 
нині із поглибленим вивчен-
ням інформаційних технологій 
та іноземних мов, Ю. Вербиць-
кий навчався з 1970 по 1980 рік. 
Потім закінчив геодезичний 
факультет Львівської політех-
ніки, був науковцем-сейсмо-
логом, у січні 2014 року загинув 
під час Революції Гідності.

Міжнародна підтримка укра-
їнської освіти й науки. На 
конференції Going Global 
у Лондоні домовилися про те, 
що Британська рада фінан-
суватиме навчальні програ-
ми для лідерів українських 
університетів й тих, хто буде 
задіяний в роботі Національ-
ного агентства з якості вищої 
освіти. А Фонд цивільних 
досліджень і розвитку (CRDF 
Global) заснував глобальний 
фонд підтримки українських 
учених й інноваторів. CRDF під-
тримує проведення спільних 
досліджень і розвиток науко-
вої співпраці для вирішення 
проблем безпеки, економіки, 
освіти тощо.

НАН України представила уні-
кальні наукові розробки для 
потреб учасників АТО. Це кро-
воспинні препарати, антисеп-
тичні, бактерицидні пов’язки, 
протиопікові плівки, діагнос-
тичні прилади тощо. Так, засіб 
„Кровоспас“ для швидкої 
зупинки масивної кровотечі 
за деякими характеристиками 
перевершує найкращі світові 
аналоги. Серійного вироб-
ництва цих розробок немає, 
тож, як інформує прес-служба 
НАНУ, вчені сподіваються на 
підтримку органів державної 
влади, бізнес-структур.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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Нам  важливо  було  знайти  пе-
рекладачів, які знають англійську 
лексику  в  галузі  хімії,  хімічну 
термінологію.  Хочу  подякувати 
двом нашим фаховим переклада-
чам, співпрацею з якими дуже ті-
шуся. Це — Лариса Підлісецька та 
Ольга Ярема. Проте найбільше на-
вантаження при створенні журна-
лу все-таки лягло на плечі нашого 
відповідального секретаря — Оле-
ни  Шищак.  Вона  практично  весь 
свій  час  присвячує  цій  роботі.  Та 
й  у  мене  журнал  забирає  багато 
часу. На жаль, за останні роки я не 
написав жодного підручника чи мо-
нографії. Щоденно на електронну 
адресу журналу приходить від 2 до 
6 рукописів. За 9 років роботи ми 
опублікували  статті  науковців  із 
37 країн.

— Як готуєте до друку матеріали і які 
вимоги до авторів-науковців?
— Процедура така: спершу аналізує-
мо надіслану нам англомовну статтю 
на відповідність до загальних вимог, 
вказані на веб-сторінці (http://old.
lp.edu.ua/journals/jcct). Туди входять 
обсяг, якість англійської мови тощо. 
Якщо цей етап стаття проходить, 
скеровуємо її на рецензію до фахів-
ця, який працює в тій галузі хімії, 
якої стосується матеріал. Адже хі-
мія є різна (органічна і неорганічна, 
високомолекулярна і т.д.). Рукописи 
розсилаємо до фахівців з усіх конти-
нентів. У рецензуванні також беруть 
участь учені з нашого університету 
та цілої України. Статистика пока-
зала, що близько третини всіх статей 
ми відхиляємо.

— Журнал Сh&ChT має тільки друко-
вану версію?
— Так.  Він  містить  18–19  ста-
тей у кожному числі  і має наклад 
300 примірників, які ми розсилаємо 
авторам. На сайті Політехніки є та-
кож веб-сторінка, де розміщений 
повний архів журналу. З 2012 року 
наш журнал реферують  в  амери-

канській наукометричній базі да-
них Chemical Abstracts. Крім цього, 
Сh&ChT входить до 8 міжнародних 
наукових баз. Єдине, чого ми ще 
не досягли, але дуже хочемо досяг-
нути, — це ввійти до Філадельфій-
ського списку (Web of Science, або 
інакше — Thomson Reuters). Вони 
надають журналам так званий ім-
пакт-фактор — показник цитова-
ності, який визначає нашу інфор-
маційну значимість.

— Що Ви робили, щоб Сh&ChT потра-
пив  до  перелічених  наукометричних 
баз?
— Насамперед, ми робимо жур-

нал, який відповідає всім загально-
світовим вимогам до наукових ви-
дань. Стараємося публікувати статті, 
які містять найновіші наукові досяг-
нення. Тісно співпрацюємо з пред-
ставниками видавничих корпорацій, 
що створили наукометричні бази да-
них. Прислухаємося до їхніх порад 
і зауважень. Вони багато всього бе-
руть до уваги: і „вік“ журналу, і його 
вигляд, і географію авторів, і науко-

вий рівень публікацій, і навіть те, чи 
є в ньому статті, які спільно створи-
ли науковці з різних країн.

— Для авторів публікації платні?
— З січня 2014 року для українських 
дописувачів статті є платними. Але 
не для політехніків. Вартість однієї 
сторінки — 70 грн. Докладніше всі 
умови описані на сайті. Наразі це не 
стосується іноземців. Багато укра-
їнських науковців вважає, що якщо 
вони заплатили за публікацію, то 
стаття має з’явитися вже у наступ-
ному випуску журналу. Але ж у нас 
довга процедура проходження пу-
блікації (рецензування, редагуван-
ня, вичитування). Маємо готовий 
портфель, в якому матеріалів — до 
кінця 2016 року. Є навіть один не-
опублікований з 2012 р. Ми нама-
гаємося надавати перевагу статтям 
політехніків,  бо це  все-таки наш 
журнал,  і  ми маємо  рекламувати 
свою наукову продукцію для світо-
вої спільноти. Подавати статті до 
Сh&ChT можуть науковці з різних 
інститутів Львівської політехніки, 
але,  звичайно,  найчастіше —  це 
хіміки  з  ІХХТ. Хоча,  буває,  дру-
куються будівельники, екологи…
Стаття  може  бути  опублікована, 
якщо об’єктом досліджень є хімічна 
сполука і хімічна технологія. Нам 
присилали статті науковці з Фізи-
ко-механічного інституту ім. Г. Кар-
пенка НAH України, Національного 
університету харчових технологій 
(Київ), Львівського національного 
медичного університету та інших 
українських вишів.
Кажу відкрито: видавати такий 

журнал — недешево. Більшість ко-
штів,  які надходять  за публікації, 
ми витрачаємо на розсилку журналу 
закордонним авторам. Але завдяки 
ректору, проблем з фінансуванням 
і  підтримкою  цього  видання  ке-
рівництвом  вишу ніколи не  було. 
Добре бути впевненим, що універ-
ситет  зацікавлений,  щоб  журнал 
розвивався.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

знай наших!

Михайло Братичак: „Наш журнал входить 
у наукометричні бази даних Scopus та 
IC Master List. Але ми прагнемо більшого!“

SS  Відповідальний секретар журналу 
Chemistry & Chemical Technology 
Олена Шищак
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авторський проект

Сила духу і незламність Ольги Ільків
У рамках авторського проекту 

мовознавця, доцента кафед-
ри української мови Львівської 
політехніки Ірини Фаріон „Від 
книги — до мети“ 17 червня 
відбулася зустріч із легендарною 
зв’язковою Головного команди-
ра УПА Романа Шухевича Оль-
гою Ільків (псевдо — Роксолана, 
Звіробій) та презентація другого 
видання її поетичної збірки 
„У тенетах двох „закриток“.

Коли ця незламна 95-річна жінка-бо-
рець виходила на сцену (у супроводі 
сина Володимира), зала аплодувала 
їй стоячи. Попри непросте життя, 
страшні тортури, які їй довелося пе-
режити в молодості, цілковиту втрату 
зору пані Ольга не втрачає життєра-
дісності. На зустрічі, яка відбувала-
ся у формі діалогу, вона багато жар-
тувала, ділилася спогадами і охоче 
відповідала на запитання присутніх. 
Попри поважний вік, Ольга Ільків, як 
сама зізнається, не втрачає душевної 
молодості і не припиняє боротьби. 
Її пам’ять вражає — жінка докладно 
розповідала всі моменти із свого бу-
ремного життя, описи та імена лю-
дей, з якими перетиналося її життя, 
пам’ятала кожен рядок зі своїх поезій, 
написаних понад півстоліття тому.
— Ольга  Ільків —  людина  над 

якою час немає влади. Майже ровес-
ниця Бандери та Шухевича. Різниця 
у літах 10 — 12 років. Це людина, яка 
зберігає їхню енергетику, — наголо-
сила Ірина Фаріон.
За словами жінки-легенди, слово 

Бандери для неї  завжди було дуже 
важливе: „Я його слухала весь час. 
Була на всіх його процесах. Я твер-
діла на його словах“.
На початку зустрічі студенти на-

родного театру-студії „Хочу“ Львів-
ської політехніки подякували Ользі 
Ільків, декламуючи її поезію.
— Вірші я писала не тому, що хо-

тіла бути поетесою. Бо є такі люди, що 
пишуть і пишуть, і тішаться, що мають 
багато віршів. Я писала кров’ю і сер-
цем, писала про те, що мені не давало 
спати, що мене мучило, що я мусила 
написати, — зазначила Ольга Ільків.
Ірина Фаріон розповіла, що на 

початку 1950 року Роман Шухевич 
через  Галину  Дидик  передав  для 
Ольги „штафетку“, так званий лист, 

у якому рекомендував їй переїхати 
з  родиною на Донбас  та  створити 
там осередок ОУН.
— Роман Шухевич  у  цьому  ли-

сті зазначив дуже промовисті речі, 
що доля нашої із вами країни вирі-
шується на східних землях України. 
Аби та доля на східних землях Украї-
ни реально вирішилася саме там, ми 
повинні працювати інтелектуально, 
культурно  і  просвітницьки.  І  саме 
таку  виховницю  культури  сходу 
України він бачив у пані Олі. Водно-
час, Шухевич наголошував, що Єв-
ропа рано чи пізно вступить у війну 
з СРСР. І саме тоді він радив Ользі 
Ільків,  аби  до  початку  війни  вона 
зберігала свої інтелектуальні сили, 
а щойно розпочнеться війна, ство-
рювала там мережу ОУН і передусім 
здійснювала велику просвітницьку 
місію. Проте не судилося Ользі Іль-
ків  поїхати  на  Донбас.  14  березня 
1950 року Роксоляна поїхала до Льво-
ва, щоби попрощатися з подругами, 
але  її  заарештували  співробітники 
МГБ. У 1952 році зв’язковій Шухевича 
оголосили вирок — 25 років в’язни-
ці, — розповіла Ірина Фаріон.
— 25  років  „замкненою“,  не 

просто в тюрмі, — уточнила Ольга 
Ільків. — Владімірській  і Алєксан-
дровскій  централи  —  це  страшні 
місця. Особливо жахливий був Алєк-
сандровскій. Те, що я там не загину-
ла, — то Божа воля. Там були жахливі 
умови: сніг на стінах, мої речі забра-
ли, а натомість дали тільки тонень-
кий коц.

Гостя зазначила, що Роман Шухе-
вич прогнозував довгий шлях Украї-
ни до незалежності.
— Ці  слова Шухевича  підтвер-

джують  слова  Бісмарка:  „ворог  зі 
зброєю у руках приходить туди, де 
перед  тим  програв  учитель  і  свя-
щеник“. У Криму і Донбасі вчитель 
і священик програв… Якщо україн-
ське суспільство не зрозуміє засад-
ничості мовних, культурологічних, 
історичних питань,  то  будемо  так 
„ворожити“ про свою незалежність, 
як свого часу Шухевич, — підкресли-
ла Ірина Фаріон.
Були на зустрічі й ті, хто сьогодні 

провадить боротьбу проти окупан-
та, — військові з „Легіону Свободи“, 
які зараз перебувають на ротації, — 
львівський лікар-хірург Костянтин 
Василькевич, який став янголом-охо-
ронцем  добровольчих  батальйонів 
„Айдар“ та „Січ“, Євстахій Равриш, 
Роман Гулик, Мар’ян Берездецький, 
Станіслав  Степаненко.  Бійці  при-
йшли подякувати Ользі Ільків за силу 
духу і натхненну боротьбу. Також із 
міні-виставою „Поклик крові“ (про 
обов’язок кожного чоловіка долуча-
тися до військової боротьби) висту-
пив стрийський аматорський театр 
„Можу“.
На  завершення  зустрічі  львів-

ський естрадний співак Орест Ци-
мбала спільно з 95-річною Ольгою 
Ільків виконав її легендарне „Пов-
станське танго“.

Наталія ПАВЛИШИН
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українці у світі

Діалоги з Мироном Сичем
В актовій залі Львівської політехніки 17 червня відбулася зустріч 

з багаторічним політичним лідером української спільноти у Поль-
щі, депутатом Сейму Республіки Польща, головою комісії націо-
нальних меншин, заступником голови польсько-української парла-
ментської групи Мироном Сичем і його дружиною Ольгою Марією, 
директором Комплексу шкіл з українською мовою навчання у Ґурові 
Ілавецькому. Її організував Міжнародний інститут освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою.

Побачити  і  послухати  видатного 
українця прийшло чимало  членів 
суспільно-культурних  товариств 
„Надсяння“ і „Любачівщини“ разом 
із своїми очільниками, представни-
ки освітніх закладів, громадськість 
Львова, політехніки. Учитель за фа-
хом, активіст Об’єднання Українців 
у Польщі, свого часу активний спо-
движник в побратимстві польських 
міст з українськими (долучився до 
втілення в Ольштині вулиці Тараса 
Шевченка),  засновник Комплексу 
шкіл із українською мовою навчання 
у м. Ґурово Ілавецьке. Вже багато ро-
ків опікується питаннями української 
спільноти на державному рівні, збе-
реженням культурної спадщини та 
захистом прав національних та етніч-
них меншин. За його ініціативи реа-
лізовано чимало важливих проектів, 
як для українців в Польщі, так і в ме-
жах польсько-української співпраці.
Як  відзначила  директор  МІОК 

доцент Ірина Ключковська, відкри-
ваючи „Діалоги з Мироном Сичем: 
Українці Польщі в контексті євро-
пейської політики щодо національ-
них меншин“, “наш почесний гість 
працюючи для української громади 
у  Польщі,  створює  потужне  лобі 
в польському парламенті“.
Гостя  і  його  дружину  привітав 

ректор Львівської політехніки про-
фесор Юрій Бобало. Він відзначив, 
що діяльність Мирона Сича широко 
відома в Україні і Польщі саме завдя-
ки його активній українській позиції:
— Сьогодні наші погляди зверне-

ні до Польщі, адже ми теж прагнемо 
до побудови європейського суспіль-
ства. Львівська політехніка дуже за-
цікавлена у поглибленні співпраці 
з університетами й науковими інсти-
туціями Польщі, особливо з такими 
як Комплекс шкіл з українською мо-
вою навчання у Ґурові Ілавецькому. 
Впевнений, що наші діалоги допо-
можуть краще зрозуміти українську 
спільноту Польщі, зблизять нас і да-

дуть ключ до вироблення спільних 
пропозицій і шляхів до їх реалізації.
Консул з питань двосторонньої 

співпраці  консульства  Республіки 
Польща  у  Львові  Мартін  Зіневич 
привітав гостей від імені Генераль-
ного консула Польщі у Львові Ярос-
лава Дрозда. На його думку, досвід 
Польщі щодо ставлення держави до 
меншин може бути цікавий і корис-
ний Україні. І хоч проблеми ще за-
лишилися та загалом Польща досить 
вміло пройшла цей  складний  етап 
завдяки таким людям як Мирон Сич.
В. о. директора департаменту — 

начальник управління міжнародного 
співробітництва ЛОДА Лев Захарчи-
шин вважає, що Мирон Сич став для 
нього живою легендою, з якої бере 
приклад, адже він — єдиний украї-
нець у польському парламенті, який 
обстоює не лише польські інтереси 
в Польщі, а й інтереси національних 
громад, зокрема й української і є на-
шим послом в Польщі, вміє зібрати 
навколо себе людей, і навіть недругів 
зробити лояльними до своєї позиції.
Мирон  Сич,  виступаючи  перед 

львів’янами, зізнався, що не сподівав-
ся зустріти тут стільки своїх прихиль-
ників і саме з їх виступів довідався 
про себе багато цікавого. Він відзна-
чив, що незважаючи на важкі стосун-

ки між польською державою і націо-
нальними меншинами, нині рідко яка 
держава в Європі так дбає про націо-
нальні меншини, як Польща. Пово-
ротним став початок 2005 року, коли 
сейм ухвалив закон про національні 
та етнічні меншини, що живуть на те-
риторії Польщі понад 100 років. Нині 
вони отримують фінансову державну 
підтримку на культурну,  суспільну 
та іншу діяльність. Це засвідчує про 
демократизацію польської держави 
у ставленні до національних меншин. 
Оскільки всі національні меншини 
і  етнічні  групи —  лояльні  до  дер-
жави, то гість висловив побажання, 
щоб і національні меншини в Украї-
ні також лояльно ставилися до країни 
проживання.
Польсько-українські  стосунки 

ніколи не були прості, але впродовж 
нашої спільної історії ще не було та-
кої ситуації, коли Польща так при-
хильно ставилася б до України і укра-
їнців навіть на рівні звичайних лю-
дей, особливо тепер, коли йде війна 
на сході України, відзначив Мирон 
Сич. Він торкнувся також і специфі-
ки реформ самоврядування в Поль-
щі, яка почалася у дев’яностих ро-
ках і була неоднозначно сприйнята 
навіть політиками. Побажав, щоб ці 
болісні реформи успішно пройшли 
і в Україні.
У своєму виступі Марія Ольга Сич 

звернула особливу увагу на питаннях 
українського шкільництва у Польщі 
та механізмах реалізації співпраці 
з  освітніми  закладами  Львівщини 
у  рамках  транскордонного  спів-
робітництва,  запросила  на  безко-
штовне навчання до Польщі й укра-
їнських дітей.
Теплі слова про політичну і гро-

мадську  діяльність Мирон Сич  по-
чув на свою адресу від Мирона Ян-
ківа, Генерального консула України 
у Польщі (2011 — 2015 рр.), ректора 
Львівського інституту менеджменту 
та голови Об’єднання депортованих 
українців „Закерзоння“ Володимира 
Середи. На завершення Мирон Сич 
відповів за питання присутніх у залі, 
а  народний  ансамбль  бандуристів 
„Заспів“ (художній керівник Христи-
на Залуцька) потішив усіх своїм непе-
ревершеним співом і грою на бандурі.

Катерина ГРЕЧИН
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Коли в Непалі вирувала стихія …
Владиславу Рябчію, доценту Національного гір-

ничого університету, а нині докторанту Інсти-
туту геодезії Львівської політехніки, „пощастило“ 
побувати у Непалі саме у дні, коли країну струсону-
ли два потужні підземні поштовхи. Днями він при-
їхав з Дніпропетровська до Львова, тож ми попро-
сили його поділитися власним баченням цієї події.

— Тибетом цікавлюся дав-
но і це вже вдруге пробував 
потрапити туди, — розпо-
відає Владислав Валерійо-
вич. — Вперше не вдалося 
через Китай,  який  якраз 
закрив кордон з Тибетом. 
Цього разу за планом ми 
мали  піднятися  на  гору 
Кайлаш  (духовне  місце 
буддистів), що на терито-
рії Тибету.
Наша  перша  зупинка 

була в столиці Непалу — 
Катманду, куди ми приле-
тіли зранку 25 квітня. Ми 
піднялися  в  хол  другого 
поверху п’ятиповерхового 
готелю, як раптом почули 
начебто легкий дзвін не то 
трамвая, не то шуму в ме-
тро, а через секунду відчу-
ли легку вібрацію. Перший 
поштовх  був  унікальний 
тим, що у високих амплі-
тудах тривав десь близько 
30 секунд. Я сидів у кріс-
лі  і  коли  хотів  піднятися 
з нього, то не зміг: підлога 
„ходила“ ходуном в півме-
тровому діапазоні. Під час 
поштовху горизонтально 
трясло  так,  аж  попадало 
все, що  стояло на  столах 
і навіть стільці. На диво, 
у  величезному  акваріумі 
ні  одна  рибка  не  загину-
ла  (у  мене  вдома  під  час 
землетрусу  загинуло  два 
меченосці). Зміг підняти-
ся десь наприкінці першої 
хвилини, коли все почало 
потроху  заспокоювати-
ся.  З  невеликою  паузою 
у 2 — 3 хвилини поштовхи 
повторилися,  але  вже  не 
такі  сильні.  Ми  виріши-
ли сховатися під балкою, 
хоча нам фактично нічого 
серйозного  не  загрожу-
вало:  всі  будівлі  з  кінця 

80-х років, не кажучи вже 
про  сучасні,  побудовані 
за  сейсмологічними  тех-
нологіями, і практично не 
були пошкоджені. Другий 
потужний  землетрус  ми 
відчули через кілька днів 
на п’ятому поверсі іншого 
готелю. Нас  знову  30  се-
кунд  „поколисало“.  Як 
довідалися згодом, Непал 
трясло  в  районі  близько 
8  тисяч  кілометрів. Най-
більше людей під час пер-
шого поштовху  загинуло 
в Катманду. Другий при-
ніс  близько  сотні  жертв, 
майже  тисячу  було  трав-
мовано і пропало безвісти. 
А нещодавно довідався, що 
країну знову потрясло. Та-
кої ситуації не побажаєш 
нікому.

— Чи відчули паніку  серед 
людей?
— Паніки, як такої, я не 
помітив.  Все  населен-
ня організовано вийшло 
на рятувальні роботи. Їм 
допомагало багато країн. 
Ми ж найперше намага-
лися додзвонитися до рід-
них, щоб повідомити, що 
з нами все добре. 27 квіт-
ня влада Непалу відмінила 
націнки роумінгу для всіх 
іноземних  операторів, 
а також зменшила плату 
за дзвінки у країні. А от 
Київстар  знову  нагадав 
нам, що дзвінки і есемески 
платні. Наступного дня, 
незважаючи на поштов-
хи,  які  повторилися, ми 
піднялися  до Мавп’ячо-
го монастиря, звідки до-
бре було видно все місто. 
З цієї висоти ми побачили, 
як організовано йдуть ря-
тувальні роботи, до якої 

долучилися військові гелі-
окоптери і рятувальники 
з інших держав.

— Чи бачили Ви рятуваль-
ників з України?
— Ні,  ми  їх  не  бачили. 
Знали  лише  про  приліт 
близько  20  журналістів. 
Крім цього, рейс чомусь 
прямував  через  Індію, 
обравши значно довший 
шлях, що разом з дальши-
ми „пригодами“ обійшло-
ся державі (як потім під-
рахували) у 7,5 мільйона 
гривень. Насправді, щоб 
вивезти  стільки  людей 
достатньо було 100 тисяч. 
Прикро,  що  журналісти 
передавали в Україну не 
зовсім достовірну інфор-
мацію  з місця  подій. До 
прикладу, писали, що над 
містом витає трупний за-
пах. Насправді, була по-
шкоджена  каналізація, 
від якої йшов неприємний 
запах, адже в технічному 
плані Непал —  відстала 
країна. Люди гинули там, 
де будинки не були сейс-
мостійкі,  в  центрі міста 
руйнувань не було. В укра-
їнських ЗМІ повідомили 
також, що внаслідок зем-
летрусу була зруйнована 
найвища  пагода  у  світі. 
Насправді  вона не  лише 
вистояла, а й навіть не за-
знала його впливу.

— Якою  побачили  країну 
у ці трагічні для неї дні?

— Це красива, однак дуже 
бідна країна. Але європе-
єць  тут  спокійно  може 
харчуватися у ресторані 
за 5 доларів (100 рупій). 
Тобто, там усе значно де-
шевше порівняно з Укра-
їною.  Народ  дуже  від-
критий,  дружелюбний, 
чесний. Після середньої 
освіти чи коледжів моло-
ді непальці продовжують 
свою освіту в Індії. Мало 
хто  потім  повертається 
додому, переважно зали-
шаються в Індії, чи їдуть 
в інші країни.

— Тож Вам і на цей раз не 
вдалося побувати в Тибеті?
— Незважаючи  на  не-
приємності, яких завдала 
природа,  поїздкою  за-
галом  задоволений. Ми, 
звичайно, могли полетіти 
додому від разу,  але тоді 
втратили б майже тисячу 
доларів. Не всі на це пого-
дилися, тому туристична 
фірма  подбала  про  без-
платну воду і харчування 
для тих, хто вирішив про-
довжити свою відпустку, 
організувала різні екскур-
сії. А через 5 днів ми від-
правились у пізнавальний 
тур в королівський Бутан. 
Цікава деталь: коли впер-
ше приїхали в Катманду, 
про  існування  України 
тамтешній народ нічого не 
знав, а коли повернулись 
з Бутану (а це було 10 трав-
ня), непальці вже були до-
бре обізнані з пригодами 
нашого „рятувального“ лі-
така і достеменно знали, 
що є така країна, як Укра-
їна. На жаль, довідалися 
вони про неї не з кращого 
боку. Додому повернули-
ся своїм рейсом. Прикро, 
що  й  цього  разу  не  зміг 
побувати в Тибеті, але ця 
пригода не відбила в мене 
бажання таки потрапити 
туди іншим разом.

Катерина ГРЕЧИН
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пам’яті великого митрополита

Таємниця „Дванадцяти листів 
о. Андрея Шептицького до матері“
Уривки з видання „Дванадцять 

листів о. Андрея Шептицько-
го до матері“, які ми опублікува-
ли в 17 і 18 числах „Аудиторії“, 
зацікавили наших читачів і вони 
запитують: чи це справжня 
епістолярна спадщина Митропо-
лита, чи художній твір. Сьогодні 
розкриваємо таємницю листів.

„Дванадцять листів о. Андрея Шеп-
тицького до матері“ належать до жанру 
документальної епістолярної повісті 
і мають автора. Це — емігрант з Украї-
ни Григор Меріам-Лужницький (1903–
1990). Книжечка („Світ“, Львів, 1994 р.) 
передрукована з однойменного ви-
дання, яке вийшло друком 1982 року 
у Філадельфії (США) і перемогло в лі-
тературному конкурсі на найкращий 
твір про життя Митрополита, а її автор 
отримав за нього нагороду Асоціації 
Української Католицької Преси.
„Ця маленька книжечка — чи не 

найбільш  інтригуюча  повість  се-
ред емігрантських видань минулих 
років“, — пише у передмові до неї 

співредактор численних американ-
ських та українських енциклопедій, 
а  останніми  роками  —  академік 
НАН України професор Леонід Руд-
ницький.
Одразу після виходу в світ вона 

стала сенсацією і викликала дискусії 
навіть серед членів конкурсної комі-
сії, чимало з яких вважали, що автор 
справді знайшов рукопис Шептиць-
кого і опубліковані листи — автен-
тичні.  Адже  в  оригінальному  ви-
данні лиш зазначено „Упорядкував 
і примітками доповнив Григор Ме-
ріам-Лужницький“.
„Після  появи  книжки, —  пише 

Рудницький,  —  деякі  священики 
навіть читали уривки із цієї повісті 
до вірних замість проповіді під час 
Божественної літургії, а у розмовах 
та дискусіях чи то в неділю під цер-
квами, чи у різних установах ніхто 
навіть не згадував автора Лужниць-
кого, а всі з запалом говорили про 
новонайдені листи Великого Митро-
полита (…). Але не тільки українці 
„зловилися“ на цьому творі. Авторо-

ві цієї передмо-
ви  відомо,  що 
й високопостав-
лені  урядовці 
Апостольської Столиці думали, що 
це книга документів“.
Автор  повісті  „Дванадцять  ли-

стів…“ особисто знав Андрея Шеп-
тицького, що допомогло йому поєд-
нати свою творчу уяву з промовами, 
пастирськими посланнями, пропові-
дями, думками Митрополита та при-
ватними розмовами з ним.
У післямові до львівського видан-

ня твору відомий літературознавець 
професор  Тарас  Салига  пише,  що 
в Україну ім’я письменника, театроз-
навця, історика церкви, літератур-
ного критика, перекладача, видавця 
та журналіста Григора Лужницько-
го прийшло вже після проголошен-
ня Незалежності. Від 1927 р. він був 
членом НТШ, разом  із Д.Богачев-
ським  та  В.Дорошенком  заснував 
НТШ в Америці. 

Ярослава ВЕЛИЧКО

постать на тлі історії

Визначний графік ХХ століття
На сторінках „Аудиторії“ ми вже розповідали про 

видатного українського громадсько-політичного 
і державного діяча, літературного критика, пись-
менника, Івана Липу і його сина Юрія — філософа, 
історіософа, письменника. Художниця-графік малих 
форм, письменниця Галина Лук’янівна Захаріясе-
вич-Липа завершує розповідь про знамениту україн-
ську родину Лип.

Їх єднала щира дружба
Галина Лук’янівна народилася в ро-
дині греко-католицького священика 
Луки Захаріясевича в бойківському 
селі Рахиня на Станіславівщині (тепер 
Івано-Франківська область). В 1921 р. 
родина переїхала до Львова, а через 
рік, під час відправи Божественної лі-
тургії, її батько знепритомнів і після 
операції відійшов у вічність.
Дванадцятирічну  Галину  разом 

з молодшою  сестрою Оленою взяв 
під свою опіку Митрополит Андрей 
Шептицький.  Дівчата  навчалися 

у гімназії сестер василіянок у Льво-
ві, де Галина здобула всебічну осві-
ту. Математика, біологія, географія, 
філософія, мови (грецька, латинсь-
ка, польська, німецька, французька), 
а також малювання були предметами 
її зацікавлення. Згодом вступила на 
відділ архітектури Львівської полі-
техніки. Як здібна студентка, завдяки 
стипендії Митрополита Андрея Шеп-
тицького,  студіювала  у  Віденській 
вищій школі прикладного мистецтва 
при Академії мистецтв, яку закінчила 
з відзнакою у 1938 р. У Відні познайо-
милася і заприятелювала із Соломією 

Крушельницькою, котрій заімпону-
вали музичний талант Галини і гли-
боке знання українського фольклору. 
Їх  єднала щира  дружба,  спільність 
поглядів на мистецтво, любов і захо-
плення народною піснею.
На особисту та творчу долю Гали-

ни великий вплив мало знайомство 
з  Юрієм  Липою —  поетом,  пись-
менником, політиком, автором ба-
гатьох поетичних збірок і філософ-
ських праць, з яким познайомилася 
завдяки його книжці „Призначення 
України“. Дівчина припала йому до 
серця, тому запропонував зустрітися 
в ресторані у Львові, адресу написав 
на  рецептурному  бланку.  Прочи-
тавши, „Д-р Ю. Липа“ (латинським 
шрифтом), не відразу зрозуміла, що 
це автор книжки. Через десять днів 
після першої зустрічі, молоді зару-
чилися і незабаром одружилися.
Чин  вінчання  13  листопада 

1938 року здійснив Митрополит Ан-
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наш календар
26 червня — Міжнародний день бо-
ротьби з наркоманією та незаконним 
обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції України.
28 червня — День молоді.
1 липня — День архітектури.

Пам’ятні дати
25.06.1886 — народився iсторик, ака-
демiк Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український ху-
дожник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер талановитий укра-
їнський графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у біль-
шовицькому концтаборі в Кiнґiрi зни-
щено пiв тисячi українських жiнок-по-
лiтв’язнiв.
27.06.1964 — у  Вашинґтоні відкрито 
пам’ятник Тарасові Шевченку.
28.06.1577 — народився Пітер Пауль 
Рубенс, фламандський живописець.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко, 
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Про-
копович, громадський діяч, письмен-
ник i  публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
29.06.1900 — народився Антуан де 
Сент-Екзюпері, французький письмен-
ник, військовий пілот.
29.06.1938 — помер генерал Мирон 
Тарнавський — колишній Головноко-
мандувач УГА.
30.06.1907 — народився генерал Роман 
Шухевич („Тарас Чупринка“), Голова 
Бюро Проводу ОУН(б), Головний Ко-
мандир УПА.
30.06.1941 — у Львові проголошено Акт 
відновлення Української Самостійної 
Держави. Створено уряд під проводом 
Ярослава Стецька.
1.07.1646 — народився Готфрід Віль-
гельм Лейбніц, німецький учений, ма-
тематик і філософ.
1.07.1804 — народилася Жорж Занд 
(Аврора Дюпен), французька пись-
менниця, авторка роману „Консуело“.
1.07.1877 — розпочався перший теніс-
ний турнір у Вімблдоні.
1.07.1910 — у Львові польські шовіністи 
вбили українського студента Адама 
Коцка.
1.07.1918 — засновано Український 
університет у Кам’янці-Подільському.
1.07.1966 — померла Наталена Короле-
ва, українська письменниця.

дрей Шептицький. Відтоді  Галина 
Липа почала художньо оформляти 
обкладинки  до  творів Юрія Липи. 
Через  рік  після  одруження  Липи 
переїхали до Варшави. Виховували 
двох дочок — Іванку і Мартусю.
В 1943 році Юрій Липа був змуше-

ний покинути Варшаву. Він подався 
до  Яворова,  де  проходив  східний 
фронт,  брав  участь  у  визвольному 
русі, лікував поранених воїнів УПА. 
19 серпня 1944 року енкаведисти взя-
ли Юрія Липу з дому ,как врача“, обі-
цявши повернути його „через два-три 
часа“. Однак 20 серпня його по-са-
дистськи закатували і лише через два 
дні рідні знайшли понівечене тіло. 
Таємне місце для поховання Галина 
вибрала під черешнею на краю цвин-
таря с. Бунів Яворівського району, 
сказавши: „Тут Юрі буде добре“.

Бальзам для зраненої душі
Після похорону Галина Липа взяла 
з собою старшу чотирирічну донечку 
Іванку і пішла з села без засобів на іс-
нування, щоб заховатись від переслі-
дувань окупаційної влади. Півтора-
річну Мартусю забрав на виховання 
директор Бунівської школи Павло 
Дубик. Після одруження найстар-
шої доньки Павла Дубика — Люби 
з Олексою Грицунем молоде подруж-
жя удочерило Мартусю.
У  Львові  Галина  змінила  своє 

прізвище на дівоче. У 1945–1948 рр. 
навчалася гри на фортепіано у Львів-
ській консерваторії і паралельно відві-
дувала клас вокалу професора Соломії 
Крушельницької. Грошей катастро-
фічно бракувало і Галина працювала 
в майстернях, де фарбувала і набива-
ла тканини, проектувала і виконува-
ла в техніці батику серветки, обруси, 
торбинки. У ті важкі дні художниця 
шукала забуття у мистецтві, що не раз 
ставало бальзамом для зраненої душі.
Галина  Захаріясевич,  працюю-

чи в техніці батику на крепдешині, 

створила  кількасот  оригінальних 
робіт. Мала незвичний  літератур-
ний хист, писала вірші, оповідання, 
казки. Вона належить до тих нечис-
ленних талантів, що внесли націо-
нальний колорит у свою творчість, 
глибоко відчуваючи красу і цінність 
народної творчості.
Її  перша  невелика  персональ-

на  виставка  відбулася  у  Варшаві. 
1990 року, з нагоди 80-річчя Галини 
Захаріясевич-Липи,  громадськість 
Львова ширше ознайомилася з твор-
чістю художниці на її другій персо-
нальній виставці, яку організувала 
дочка Марта разом з працівниками 
Львівського музею образотворчого 
мистецтва. Шанувальників вразили 
її  роботи, що  зберігалися  у фонді 
музею і приватних збірках львів’ян. 
Малюнки, графічні начерки, вико-
нані технікою батіку, відтворювали 
неповторність  художнього  стилю 
жінки-мистця, яка, черпаючи натх-
нення з народних пісень і колядок, 
майстерно втілювала в творах красу 
й правду життя. Часто вдавалася до 
образу Матері Божої, дітей в укра-
їнському національному вбранні. За 
рівнем художньої майстерності, як 
стверджувала професор Христина 
Саноцька, її роботи „можна поста-
вити на  рівні  графічних мініатюр 
таких відомих українських авторів, 
як Святослав Гординський, Едвард 
Козак, Павло Коржун та інші“. За-
слуговує  на  увагу  й  оформлення 
сценічного  втілення  поеми  Тара-
са Шевченка „Гайдамаки“ в театрі 
ім. М. Заньковецької, виконані тех-
нікою батіку.
Померла Галина Липа-Захаріясе-

вич 10 червня 1968 року у Львові. По-
хована на Личаківському цвинтарі, 
де спочиває з 1924 року її батько Лука 
Захаріясевич.

Володимир ГУМЕНЕЦЬКИЙ,  
декан базової вищої освіти ІХХТ, 

професор
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спосіб життя

Наліво підеш — себе втратиш, направо — …
Рівненський юрист Анатолій Жуковський, шокований статистикою, 

скільки дітей в Україні є наркозалежні, вживають алкоголь і курять, 
вирішив хоч якось вплинути на ситуацію і започаткував Всеукраїнський 
конкурс художньо-документальних відеороликів „Чорно-біле кіно“. 
Журі отримало понад 170 робіт, які пропагують здоровий спосіб життя 
й заняття спортом. Серед них — короткометражку „Точка відліку“ Олек-
сандра Городиловського і Дмитра Ішлера, другокурсників ІНПП Львів-
ської політехніки. Хлопці сподівалися максимум на друге місце…

Власної техніки не було, тож хоті-
ли купити собі камеру, а тут якраз 
одногрупниця надіслала інформа-
цію про конкурс, подумали, чому б 
не спробувати, тим більше, що то-
рік уже знімали короткометражку. 
„Князь миру“ був на тему миру — об-
раз хлопця, який відчуває конфлікт 
між тим, що читає у Біблії, і тим, що 
чує по телевізору в новинах. Однак 
фільм мав низьку якість і ніяких на-
город не здобув. Цього разу позичи-
ли камеру, до акторства й глядацької 
підтримки залучили друзів. Резуль-
тат здивував — перше місце!
— Суть  фільму  „Точка  відліку“: 

є дві дороги — гілки долі — добра та 
погана. Якщо людина піде неправиль-
ною дорогою, то вкінці буде бомжу-
вати. Реверс — відмотується плівка 
назад, і герой робить інший вибір, та 
бачить, що якби в хвилини розпачу, 
коли кинула кохана, не взяв до рук 
пляшки, міг би стати успішним.

— У  вашому житті  були  ситуації, 
коли з’являлась „точка відліку“  і ва-
гання, як діяти далі?
Дмитро: Ми робимо вибір щодня. 
В житті, взагалі,  все починається 
з маленького вибору в думках і вчин-
ках — збрехати чи сказати правду, 
закомпостувати  квиток  чи  їхати 
зайцем… Йде робота зі совістю, бо 
поведінка — вже наслідок того, що 
в тебе всередині.

— А кіношний реверс хотіли би засто-
сувати до себе? Коли грали, то згадува-
ли щось подібне з власного досвіду?
Дмитро: Хіба те, як раніше ми збира-
лись із однокласниками й пили пиво, 
але потім я це покинув.

Сашко: Другий актор, який грав 
старшого  героя-менеджера й бом-
жа, був на самому дні — і багато пив, 
і курив, бракувало лише наркотиків. 
Потім його обікрали, дуже побили, 
аж потрапив до лікарні. Там до нього 
приходили люди й розповідали про 
Бога — і він повністю змінив своє 

життя,  зараз  успішний  і  веселий 
хлопець.

— Є  люди,  яким  треба  пережити 
струс, щоб почати провадити здоро-
вий  спосіб життя,  а  є,  отже, такі, 
яким це не конче…
С.: Я з другої категорії. У мене хри-
стиянська сім’я, де вживання алко-
голю, куріння, лайка є неприйнятні. 
Батьки з дитинства не забороняли 
щось погане робити, а пояснювали, 
чому, розповідали, як закон „сіян-
ня — жнив“ впливає на долю. Вони 
вже навчилися на помилках своїх 
батьків — мій дідусь від алкоголю 
й куріння помер, а бабуся перебува-
ла в комі. Тато спротивився такому 
способу життя й абсолютно відкинув 
будь-яку нездорову залежність.

— Власне перше, що хотілось запита-
ти після перегляду фільму, чи вас за-
цікавили ідеї, які це кіно пропагує, чи 
ви просто хотіли себе виразити і якщо 
вираження буде добре, то ще й щось 
отримати в нагороду?
С.: Це пов’язано між собою. Бо якщо 
вкладати  великі  ресурси  в  такий 
фільм — залучати людей, шукати тех-
ніку, то при відсутності винагороди 
нема стимулу це робити. Але, з дру-
гого боку, тема фільму нас хвилює. 
Завдяки конкурсу ми купили камеру 
й змогли розділити гроші між тими, 
хто  нам  добровільно  допомагав. 
Опісля розпочали новий проект — 
молодіжні „Новини з перцем“ — сві-
жа інформація, приправлена хоро-
шим настроєм та цікавими фактами.

Д.:  Ми  недавно  робили  випуск 
про  куріння.  Дивно,  що  львів’яни 
знають про те, що курити дорого, що 
шкідливо, але все одно курять.

— Яка дальша доля вашої стрічки, чи 
матиме вона вплив на глядача — на що 
розраховують  організатори  конкурсу 
і ви?
С.: Фільм транслювали в кінотеатрі 
„Ера“ в Рівному — там була церемо-

нія нагородження і показ усіх реш-
ти конкурсних стрічок. Нам сказа-
ли, що в перерві між кіносеансами 
замість реклами будуть показувати 
наші короткометражки. Крім цьо-
го, зроблять цілий повнометражний 
фільм „Чорно-біле кіно-2“ і розпов-
сюдять по всіх школах України для 
використаннях на уроках здоров’я. 
Бо найкраще донести інформацію 
до молоді може тільки сама молодь, 
своїми образами й засобами.

— Як  ще  можна  молодь,  крім  кіно, 
заангажувати  до  ведення  здорового 
способу життя і занять спортом — 
маєте ідеї?
Д.: За допомогою інтернету, адже 
молодь вся там. Треба розміщувати 
інформацію в соціальних мережах, 
ютубі, різних сайтах, де вона буває 
найчастіше. Але не у форматі на-
станов, бо молодь їх не сприймає. 
Як кажуть Брати Капранови, інтер-
нет-користувач схожий на байкера, 
який їде на великій швидкості — те-
пер усе має бути стисло і креативно, 
щоб молодь це помітила, спожила 
і засвоїла. Можна проводити таку 
акцію — давати людям на вулиці шо-
колад, яблука (як робили студенти 
ЛНУ ім. І. Франка) в обмін на цигар-
ки. Мені ще здається, що причина 
в тому, що люди не бачать реальних 
наслідків шкідливих  звичок.  Ось 
якби їм показати мого сусіда, який 
задихається, кашляє, бо курить ци-
гарки без фільтра і багато…

Наталя ЯЦЕНКО
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до Дня молоді

Життя — проект чи шлях до мрії?

Якщо Ти молодий і все життя — попереду, то в сучасному світі маєш 
принаймні кілька шляхів на вибір: спробувати запланувати свою 

кар’єру й життя на кілька років уперед, покладатися на долю, Божу 
волю, плани мами-тата або ж сприймати кожен день, як диво. Напере-
додні Дня молоді про те, чи варто складати життєві графіки, чи можна 
просто мріяти, а також про потребу розмежування праці і відпочинку 
нам розповіла доцент кафедри психології, педагогіки і соціального 
управління Інституту права і психології Ірина Семків.

А ви хворієте загальним 
синдромом активності?

— Є молодь активна, яка здобуває 
дві або більше освіти, відвідує семі-
нари, тренінги, належить до громад-
ських організацій, а є її ровесники, 
які більшість часу проводять перед 
комп’ютером  чи  телевізором.  Бо 
активність — це особистісна риса. 
У кожному суспільстві розподіл на 
активних і неактивних більш-менш 
рівний. Але поляки вирізняють і та-
кий сучасний феномен як загальний 
синдром активності. Його можна 
розвинути, адже це означає, що якщо 
людина стає активною в одній сфе-
рі, то дуже ймовірно, що вона стане 
активною ще в якійсь другій і потім 
у третій. Але є також люди абсолют-
но неактивні, вони всіляко уникають 
громадської співпраці з іншими.

Когось надихає результат, 
а комусь у процесі добре
— Якщо говорити про планування, 
то тут теж усе залежить від психоло-
гії людини. Є категорія людей, яких 
надихає результат їхньої праці. Вони 
щось роблять, але задоволення от-
римують тільки від того, що вийшло 
наприкінці. Вони щасливі й мають 
відчуття особистісної зрілості тоді, 
коли досягли своєї мети, втілили свої 
плани. І після цього такі люди став-
лять перед собою нову мету, і знову 
її досягають.
Але є група людей, які живуть за-

доволенням від процесу. Їм не так 
важливий  або  зовсім  неважливий 
результат. Основні позитивні емо-
ції такі особи отримують від процесу 
виконання певної роботи, від самої 
діяльності.
Відтак ті перші планують, став-

лять собі цілі і досягають їх, а дру-
гі —  роблять щось  таке, що  може 
й не відразу ефективне, може й без-

кінечне, але отримують від того за-
доволення.
До прикладу, один студент ста-

вить собі  за мету скласти сесію на 
відмінно, а інший думає: „Цей пред-
мет мені подобається. Я вивчаю його 

легко і з задоволенням. Інший мені 
не подобається, тому його я вчити 
не хочу“.
Різні способи відчувати себе ща-

сливим від праці, не означають того, 
що одні люди успішні, а інші — менш 
успішні.  Просто  перші,  зазвичай, 
фахівці широкого профілю, можуть 
швидко перекваліфікуватися, а дру-
гі — вузькоспеціалізовані, бо займа-
ються тільки тим, що їм цікаво, що 
приносить задоволення.

То планувати  
чи не планувати?
— Якщо йдеться про професію, то 
краще трохи спланувати життя, бо 
це є передумовою успіху. Якщо ж про 

дозвілля, то живіть задоволенням від 
моменту. Тоді людина відчуває свою 
„золоту середину“: тут вона планує 
і контролює, а там — дивується кож-
ній миті. Якщо ми вміємо розмежу-
вати професійне та особисте життя, 
то в нас не виникає такого суб’єктив-
ного відчуття надконтролю, за яким 
слідують докори самому собі, що чо-
гось недоробив і чогось не встиг.

Якщо ваші цілі  
придумали не ви…
— Різні психологічні практики, які 
допомагають людині зрозуміти, чого 
вона хоче, і цільово скерувати себе на 
досягнення результату (до прикладу, 
НЛП), є доволі популярні сьогодні. 
І вони безпечні, якщо все йде від лю-
дини: вона сама озвучує свої цілі, а фа-
хівець їй просто допомагає правильно 
побудувати план для досягнення того, 
чого вона справді хоче. Але якщо лю-
дина потрапляє у таке середовище, де 
їй хтось нав’язує цілі, які вона має до-
сягнути до певного терміну, то це не-
безпечно. Настає „криза 30-ти років“, 
і раптом людина розуміє, що вона має 
три освіти, стажувалася в найбільших 
корпораціях, працює керівником, але 
її щира дитяча мрія так і залишається 
мрією. Це розчаровує.

Головне — мріяти!
— Мрія — це віддалений, некриста-
лізований ідеал. Якщо хочете її до-
сягнути, то краще розбити шлях до 
неї на маленькі кроки. Бо якщо для 
втілення мрії нічого не робити, то 
малоймовірно, що вона може здійс-
нитися. Знаєте, є такі ненаукові те-
орії про те, що позитивне мислення 
спрямовує людину до втілення мрій? 
Я б не сказала, що мрію можна реалі-
зувати випадково. Це стається радше 
несвідомо. У нашій психіці є багато 
таємних і явних структур, свідомого 
і несвідомого. Є те, що ми контро-
люємо, а також те, що стається поза 
нашим контролем. Ми багато роби-
мо таких вчинків, які потім справді 
не можемо пояснити. Таким чином 
наша несвідомість якось нас скеро-
вує до досягнення мети. Тому мріяти 
треба у будь-якому разі.

Записала Анна ГЕРИЧ



ч. 19 [2899]
25 червня — 5 липня 201514 молодіжна політика

літні канікули

Розкопки, екскурсії 
та цікавий відпочинок
Традиційно влітку вже кілька років поспіль Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України за підтримки Колегії та профкому 
студентів та аспірантів Львівської політехніки проводить пошукові екс-
педиції, досліджуючи територію нашого краю. Про те, де саме проходи-
тимуть розкопки, розповів керівник експедиції від Львівської політехні-
ки Володимир Шепітчак.

— Цьогоріч студентська молодь мати-
ме можливість долучитися до пошуко-
вої експедиції з 10 липня до 20 серпня. 
Розпочнеться експедиція трошки із за-
пізненням, через те, що навчальний 
рік закінчується наприкінці червня. 
Хочемо дати студентам ще трохи часу, 
щоб поїхали додому і взяли необхідні 
речі. А вже у серпні відбудеться міжна-
родна наукова конференція, яка базу-
ється на цій археологічній експедиції.
Розкопки, як і в 2010 році, прохо-

дитимуть на території Тернопільської 
області в селі Пронятин. Там вивча-
тимемо палеоліт, який датується від 
100 тис. до 70 тис. років до нашої ери. 
Шукатимемо знаряддя праці перших 
людей,  залишки  їхнього побуту, що 
зможе підкреслити особливість цього 
краю, визначити, чим вони займалися, 
який вели спосіб життя.
Уже зголосилися студенти, які їз-

дили не раз, яким подобається актив-
ний і корисний відпочинок. А також 
залучаємо нових учасників, зокрема. 
студентів зі східних регіонів, які були 
з нами минулоріч, а також переселен-
ців із Донбасу та Криму, які тепер на-

вчаються у вишах на наших теренах. 
Думаю, їм буде цікаво. В Таврійсько-
му національному університеті  іме-
ні  В. І. Вернадського  є  координатор 
нашого проекту, яка обіцяє привезти 
своїх студентів. Минулоріч, через по-
дії в нашій країні, до нас не долучалися 
іноземні пошуковці. Сподіваємося, що 
цього разу приїдуть поляки.
Побут  у  таборі  буде,  як  завжди, 

цікавий і активний: проживання в на-
метах, харчування — польова кухня, 
заплановано ряд екскурсій. Адже По-
ділля — надзвичайно цікава історична 
територія нашої  країни. Будуть по-
їздки в Тернопіль, у замок Вишнівець, 
в Почаїв, Зборів, на місця, де відбува-
лася битва Богдана Хмельницького.
Долучатися до експедиції можуть 

усі охочі, незалежно від місця навчан-
ня. Більш докладну  інформацію про 
розкопки можна дізнатися в Колегії та 
профкомі студентів і аспірантів нашо-
го університету (235 кім. гол. корпусу 
Політехніки)  і  записатися на участь 
у розкопках.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко
У День скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни, 22 черв-
ня, в Україні в приміщенні 
Національного музею-мемо-
ріалу жертв окупаційних ре-
жимів „Тюрма на Лонцького“ 
відбувся мистецький проект 
„Поміж зорями й хрестами…“. 
Автор і режисер мистець-
кого проекту поетеса Юлія 
Курташ-Карп, присвятивши 
музично-поетичне дійство до 
роковин масових розстрілів 
в’язнів у тюрмах НКВД у Захід-
ній Україні наприкінці червня 
1941 р., поєднала віршами події 
минулого й теперішнього.

На стіні колишньої тюрми „Бри-
гідки“ 21 червня відкрили та 
освятили меморіальну табли-
цю, в пам’ять про тих, кого ко-
муністична окупаційна влада 
в цій тюрмі замордувала ще 
у 1941 р. На заході-реквіємі були 
представники духовенства, 
колишні політв’язні та репре-
совані, громадські та політичні 
діячі, представники консульств, 
а також представники влади. 
На таблиці трьома мовами: 
українською, польською та 
англійською виписана коротка 
історія подій того часу.

У Львові 23 червня відбулося 
вручення Ордена „Народний 
Герой України“. Цю відзнаку 
присвоюють за видатні заслуги 
в обороні незалежності України 
та у волонтерській допомозі 
збройним силам. Цього разу 
нагороди отримали 14 героїв 
та 8 медиків і волонтерів, які 
зробили значний вклад в обо-
роноздатність нашої держави.

У фіналі конкурсу краси „Міс 
Львів 2015“ перемогла 17-річ-
на студентка ІКНІ Львівської 
політехніки Мар’яна Скорино-
вич. Окрім традиційних виходів 
представлення, в купальниках, 
бальних та вечірніх платтях 
цього року був також вихід 
і в білих сукнях. У такий спосіб 
організатори привертали увагу 
до воєнного конфлікту на сході 
України. Дівчата із голубами 
в руках символізували мир, 
якого прагне Україна. Студентка 
Політехніки представлятиме 
Львів на всеукраїнському кон-
курсі краси „Міс Україна — 2015“.

За матеріалами інформагенцій
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коротко
Студенти кафедри реставрації 

Львівської політехніки Роман 
Колодій та Наталя Алексеєва 
відновили вхідний неоренесан-
сний портал XIX століття, що 
над галереєю „ІконАрт“. Його 
спроектував архітектор Альбін 
Загурський спеціально для Діви 
Марії Непорочного Зачаття, яка 
прикрашає портал. Діва Марія 
датується XVII ст., домівкою 
фігури колись був Вірменський 
собор. Робота студентів є ди-
пломною, її оцінюватимуть 
наприкінці місяця.

З 1 липня до 4 серпня триватиме 
міжнародний фестиваль „Мі-
сяць авторських читань“, який 
охопить одразу чотири країни — 
Чехію, Словаччину, Україну та 
Польщу. Цього року почесним 
гостем є Україна та її найкращі 
письменники й поети. Автори 
читатимуть власні твори, про-
водитимуть творчі зустрічі, щоб 
наблизити європейського читача 
до сучасної української культури. 
Серед учасників фестивалю — 
Оксана Забужко, Лариса Дени-
сенко, Євгенія Кононенко, Юрій 
Андрухович, Андрій Бондар, Сер-
гій Жадан, Юрій Винничук, Любко 
Дереш, Тарас Прохасько та ін.

Львів уже втретє долучився до 
святкування Світового дня му-
зики, який 21 червня відбувався 
просто неба в багатьох країнах 
світу. Професійні музиканти 
й аматори вийшли на вулиці міста 
та безкоштовно наповнили їх му-
зичним драйвом. Народна хорова 
капела студентів „Гаудеамус“ 
Львівської політехніки подарува-
ла львів’янам і гостям міста свято 
музики у винарні „Фабрика кор-
ків“, що на вул. Лесі Українки, 17.

Трупа театру „І люди, і ляльки“ 
стартує 27 червня з проектом 
„Волоцюги та ляльки“ — виру-
шає на гастролі Львівщиною во-
зом, куди повантажить ляльки та 
реквізит. Хто зможе, їхатиме три 
дні верхи, інші мандруватимуть із 
села в село Перемишлянського та 
Пустомитівського районів пішки. 
Зупиняючись, актори гратимуть 
вистави, діти зможуть побавити-
ся ляльками, покататися на ко-
нях. Згодом театр планує розши-
рити географію своїх гастролей, 
а то й стати мандрівним.

За матеріалами інформагенцій

арт-проект

„Донкульт“: розвінчування 
міфів, відкриття нових пластів

Львів став місцем діалогу між 
регіонами України, мовою 

порозуміння обрано культу-
ру, зокрема мистецтво. З 16 до 
30 червня, послухавши лекції та 
музику, взявши участь у диску-
сіях, подивившись різножанрові 
виставки й вистави, фільми маємо 
змогу дізнатися більше про Дон-
бас. Результатом комунікації буде 
створення ініціативної групи, 
яка допоможе навесні наступного 
року презентувати Галичину на 
сході України, а саме в Харкові.

Пілотний проект Благодійного фонду 
„Мистецькі надра“ — культурний фо-
рум „Донкульт“, що відбувся напри-
кінці 2014 року в Києві, мав великий 
суспільний резонанс. Проведення 
аналогічного Форуму у Львові по-
кликане теж розбудити, переконати 
„західняків“, що схід — це ті ж люди, 
українці, тільки, можливо, більш за-
працьовані й законсервовані у своїй 
мрії побачити світле майбутнє. Дон-
бас радянських часів, Донбас тепе-
рішній — однаково багатошаровий 
культурно, де поряд із образом замур-
заного шахтаря проступають обриси 
степів, які не полишають митця на-
віть тоді, коли він, як, приміром, Олег 
Мінько, творить і живе у Львові.
Приблизно  80  подій  Форуму 

охопили багато локацій Львова — 
Палац мистецтв, львівську Оперу, 
Центр  міської  історії,  Львівський 
драматичний театр ім. Лесі Україн-
ки, філармонію, музичну академію. 
Музей  етнографії  та  художнього 
промислу, МО „Дзиґа“, „Майстерня 
міста“,  галерея Detenpyl  теж при-
ймали окремі заходи.

Перша подія  „Донкульту“ — зу-
стріч з найбільш цитованим сьогодні 
в Україні фахівцем з історії Донбасу 
американським  професором  Гіроа-
кі  Куромія —  він  прочитав  лекцію 
„Еніґма Донбасу: як зрозуміти його 
минуле  і  сучасне“.  Загалом  темою 
публічних лекцій став Донбас XIX–
XX  ст.  з  перспективи  робітничої, 
міської історії та трансформацій при-
кордоння.  Візуальне  ж  комплексне 
дослідження  „шахтарського  краю“ 
найбільш масштабно було представ-
лене в Палаці мистецтв — 150 тво-
рів живопису, графіки, скульптури, 
інсталяції, фотографії та відео-арту 
з музейних колекцій, приватних збі-
рок  і майстерень художників — від 
класиків  соцреалізму  та  неофіцій-
ного мистецтва (С. Григор’єв, В. За-
рецький,  С. Параджанов,  В. Хорен-
ко,  Г. Тишкевич,  В. Бауер  та  ін.)  до 
робіт  сучасних  художників  (М. Ку-
ликівська, К. Гнилицька, О. Салманов, 
Р. Мінін, А. Савадов, В. Марущенко та 
ін.). Доповнити враження зуміли кі-
нострічки про Донбас і проблематику 
індустріальних регіонів від 1920-х до 
сучасності,  короткометражне  кіно 
з Донбасу, фільми закордонних ре-
жисерів — Міхаеля Главоггера, Ґаеля 
Мокaера тощо.
У театральній програмі вражаю-

чою була документальна вистава „Ми-
колаївка“: авторами та виконавцями 
монологів стали школярі, які пере-
жили бомбардування свого містечка 
і школи. Літературна частина — це 
літературні  зустрічі, музично-пое-
тичні  перформанси,  дискусії  пись-
менників із Донеччини, Луганщини 
та Львівщини.
Для  тих,  хто  тільки  почув  про 

Форум,  ще  є  достатньо 
можливостей подивитись 
художнє й документаль-
не кіно про Донбас, пере-
осмислити індустріальне 
як спадщину, почути во-
кально-симфонічні твори 
східних композиторів — 
https://www.facebook.com/
doncultforum. Вхід, до речі, 
на майже всі заходи безко-
штовний.

Наталя ЯЦЕНКО

http://www.misyacavtorskykhchytan.com.ua/2015/uk/programa
http://www.misyacavtorskykhchytan.com.ua/2015/uk/programa
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за філіжанкою кави

Мої картини — це знимки мого життя
Художниця Іванка Войто-

вич — родом з Ужгорода. Від 
часу навчання її рідним містом 
став Львів. Останнього дня 
персональної виставки в галереї 
„Маланка-арт“ Іванка розпові-
ла про свої мистецькі пошуки, 
авторські проекти та про вплив 
міст на творчість художника.

Ким буду, знала змалку
Мистецтво народилося разом зі 
мною. Мої  батьки — художники. 
До  слова, познайомилися під  час 
навчання у Львівській академії мис-
тецтв. Згодом і я тут познайомлюся 
зі своїм майбутнім чоловіком. Мис-
тецьке коло продовжується… Сестра 
моя — також художниця.

Змалку я вже знала, ким буду. Це 
сталося так органічно і невимушено. 
Однак я тепер із такою ж упевнені-
стю не можу стверджувати, що мій 
12-річний син Теодор колись захоче 
стати художником. Хоча він також 
малює. Його картина є навіть у му-
ніципальній  колекції  словацького 
міста Бардейове (у цьому місті син 
був із нами на пленері). Але бачу, що 
Теодор більше тягнеться до комп’ю-
терної  графіки.  Хтозна,  можливо 
колись створить нам новий сайт…

Звісно, мої мистецькі зацікавлен-
ня постійно змінюються. Батьки збе-
регли деякі мої дитячі малюнки. І тепер 
їх переглядати дуже цікаво. Я змалку 
мала відчуття кольору, любила експе-
риментувати з різними відтінками.

Навчання в Академії мистецтв — 
це були серйозні студії. Творчий 
процес почався згодом. Тепер він для 
мене досить таки свідомий.

Людська присутність 
на картині
Малюю те, чим живу. Це, можна 
сказати, знимки мого життя. Дуже 
люблю каву, тому багато її малюю. 
Люблю помаранчі, тому їх на моїх 
картинах також багато. Коли мені 
подарують букет, то також відразу 
хочеться його намалювати…

Фотографії життя змінюються, 
техніка теж,  тому  постійно  щось 
експериментую.

У творчості роблю перерви. 
Якийсь час можу не малювати, бо не 

відчуваю того моменту творення, тоб-
то хочу сказати, що мушу мати музу.

Дуже люблю натюрморт. Мені 
не подобається його трактувати як 
мертву  натуру.  Для  мене  і  в  мене 
натюрморти живі. Хочу, щоб на них 
була відчутна постійна присутність 
людини. А мертву натуру не сприй-
маю категорично.

Рік роботи над дипломом став 
переломним у моїх творчих по-
глядах. Бо саме відтоді я почала за-
хоплюватися натюрмортами. А ди-
пломна робота була на тему вина. 
Оскільки я із Закарпаття, де є тради-
ції виноробства, то ця тема була мені 
дуже близька.

Листівка і торбинка 
як спогади про місто
Разом із чоловіком Олександром 
Войтовичем започаткувала проект 
„Art Листівка“. З одного боку скла-
дається враження, що в еру електрон-
ного листування листівка є зайвою. 
А в дитинстві я їх мала цілу колекцію 
дуже різних. Тепер листівка може 
бути подарунком чи спогадом про 
місто, в якому побувала людина. До 
того ж, Львів є туристичний, тому 
листівок мусить бути багато. З іншо-
го боку, не кожному поціновувачеві 
мистецтва по кишені придбати кар-
тину, а на листівці можна мати цю ж 
картину, лише у зменшеному вигляді.

Наші листівки є в усіх куточ-
ках світу. З ними нас уже кілька ра-
зів запрошували на фестивалі кави 
і вина, а нещодавно — на „Леополіс 
гран-прі“. Для фестивалю вина нашу 
картину вибрали як символ цього за-
ходу. Укрпошта видала марку з цією 
картиною. Наші листівки мають різ-

ну тематику, зображуємо на них фі-
гури, натюрморти, квіти, архітекту-
ру, автомобілі і, звісно, каву та вино.

Також робимо торбинки зі свої-
ми картинами. Таким чином можна 
поєднати практичність і мистецтво, 
тобто практичні побутові речі мо-
жуть і повинні бути естетичні.

„Артательє Войтович“ — ще 
один наш спільний проект. Це наша 
міні-галерея. Проект у постійному 
процесі творення.

Вплив сім’ї і міста
Із чоловіком мені не затісно у твор-
чому просторі. Хоча в тандемі ви-
готовляємо лише листівки, все інше 
робимо окремо. Однак можемо пора-
дити щось одне одному, переконати, 
що все добре, коли є надто критич-
ний погляд на свою роботу, щоб на 
емоціях не зіпсувати картину. Коли 
чоловіка нема поруч, то я можу по-
користуватися його палітрою для 
своїх картин. Він не сердиться.

Якщо в сім’ї все гаразд, то й у 
творчості теж. Ми не конкуренти, 
а однодумці, працюємо паралельно.

Побут на мене не тисне. Намагаю-
ся вносити в нього частини творчості, 
щоб він не був нудний і нецікавий.

На творчість дуже впливає те, де 
художник перебуває. Переконана, 
що яскраві  кольори — це  із  Закар-
паття, де завжди багато сонця. Ска-
жу, що у Львові спочатку мені дуже 
бракувало цього сонця. Лише згодом 
звикла до таких перепадів погоди, до 
дощів. Впливають на мене й ті міста, 
де доводиться бувати під час виставок 
чи пленерів. Дуже швидко в мене вхо-
дить їхня атмосфера — і те все, пере-
осмисливши, переношу на полотно.

Я завжди відкрита на запрошен-
ня до інших міст і країн. Хочеться 
популяризації себе, нового досвіду. 
Мені подобається сам процес подо-
рожі, а коли демонструєш свої мож-
ливості і бачиш, що людям це подо-
бається, то дуже окрилює.

Закордонний глядач відрізня-
ється від нашого. Він дуже емоцій-
ний, натомість наш — досить стри-
маний, свої емоції ховає всередину 
і власну думку може висловити лише 
за якийсь час.

Думки записала Ірина МАРТИН
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Смугас-
тий меш-
канець 

баштану

Вирок 
інквізи-

тора

Високо 
вулкані-
зований 
каучук

 Протока, 
що розді-
ляє Данію 
і Норве-

гію

Публічний 
образ політика, 

створений для його 
популяризації

Катего-
рична 

диплома-
тична 

вимога 
іноді з 
погро-
зами

Сукуп-
ність 

правових 
наук

Ріка в 
Сибіру Нота Тенісист 

із США

Місто на 
Півночі 
Франції, 
де була 

страчена 
Жанна 
д’Арк

Автомат-
касир

Науко-
вець, що 
вивчає 
печери

Батько 
Одіссея Інжир

Органічна 
сполука 

С2Н6

Назва 
вірменсь-

кого 
коньяку

Ліро-
епічна 

пісня під 
бандуру

Огоро-
джуваль-

на кон-
струкція 
для ство-
рення під 

водою 
простору, 
вільного 
від води

Великий 
південно-
азійський 

птах

Здатність організмів 
переживати 

несприятливі часи

Гроші 
Лаосу, 

1/100 кіпа

Крок у 
танці

Теплова 
електро-
станція

Станція 
технічно-
го обслу-
говуван-
ня авто

Просмо-
лена 

нитка для 
шиття 
взуття

Лікар, 
що лікує 

внутрішні 
хвороби

Францу-
зький 

автомо-
біль

Канадсь-
кий 

співак і 
актор

Хреще-
ний 

батько 
сина

Японські 
шашки

Найдріб-
ніша 

частинка 
хімічного 
елемента

Бог вітрів 
у давніх 
греків

Вулкан на 
острові 

Кюсю

Австрійський 
композитор ХVІІІ ст., 

автор опери
 „Іфігенія в Тавріді“

Релігійне 
свято у 
мусуль-

ман

Найви-
щий титул 

знаті в 
Іспанії

Сімнадця-
та літера 
грецької 
абетки

Опера 
Дж. Верді

Озеро у 
Вірменії

Управлін-
ня з аеро-
навтики 

США

Об’єкт 
безроз-

судливо-
го покло-

ніння

Частина 
кола

Вартість 
товару в 
грошах

Ім’я 
францу-
зького 
актора 
Делона

Іспансь-
кий поет, 

драма-
тург

ХХ ст.

Порода 
великих 

собак

Довга 
крутосхи-
ла долина

Авто-
перегони

Мінерал, 
різновид 

агату

Польсь-
кий фільм 
з премією 

„Оскар“

Тибетсь-
кий бик

Костюм 
космо-
навта

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований  
у числі 17

Горизонтально: 5.  Подіум. 6.  Апогей. 9.  Бояриня. 
11.  Спалах. 12.  Підвал. 16.  Кальвадос. 18.  Зеро. 19.  Опал. 
20.  Морква. 21.  Уранія. 24.  Бізе. 26.  Езоп. 27.  Ламінарія. 
30. Галера. 31. Роллан. 32. Кандиба. 35. Болеро. 36. Моссад.
Вертикально: 1.  Компас. 2.  Сумо. 3.  Шпон. 4.  Селтік. 
7. Дратва. 8. Юпітер. 10. Тартар. 13. Канаверал. 14. Компроміс. 
15. Полонез. 17. Колізей. 22. Тіціан. 23. Гончар. 25. Енеїда. 
28. Кронос. 29. Кобзар. 33. Агра. 34. Блог.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 18
Горизонтально: 3.  Подіум. 6.  Кратер. 8.  Аванс. 9.  Астрал. 10.  Растр. 
11. Багіра. 13. Ідо. 14. Око. 15. Бунгало. 17. Кашалот. 19. Лангуст. 22. Руан. 
23.  Трак. 24.  Адат. 25.  Осот. 26.  Ікра. 28.  Грім. 29.  Арабіка. 32.  Хуліган. 
34. Каліпсо. 35. ООН. 37. Руа. 38. Ананас. 39. Тіара. 40. Сантос. 41. Егіда. 
42. Регіон. 43. Сенека.
Вертикально: 1. Фіделіо. 2. Парубок. 3. Пентагон. 4. Матрона. 5. Панса. 
6. Ксерокс. 7. Росінант. 9. Акупунктура. 12. Апокаліпсис. 16. Лопатка. 
18. Арктика. 19. Лхаса. 20. Голуб. 21. Тесла. 27. Аніматор. 28. Гліптика. 
30. Рентген. 31. Каракас. 33. Носоріг. 34. Кастинг. 36. Мафія.
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Модернізація системи пенсійного забезпечення
Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запро-
вадження накопичувальної системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пен-
сій“ та вніс на розгляд Верховної Ради України, який зареєстровано 
30.04.2015 за № 2767.

Законопроект передбачає нову си-
стему  пенсійного  забезпечення 
українців, за якої пенсії будуть фі-
нансуватися з трьох джерел — солі-
дарного, накопичувального і недер-
жавного рівнів.
Перший рівень (солідарна систе-

ма, коли за рахунок внесків працю-
ючих  громадян,  сьогоднішні  пен-
сіонери отримують пенсії) діє нині 
і фактично є основою пенсійного за-
безпечення, який необхідно систем-
но оптимізувати.
Із 1 червня 2015 року відповід-

но до Закону України від 02.03.2015 
№213-VIII „Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  актів  Украї-
ни  щодо  пенсійного  забезпечен-
ня“ призначення всіх видів пенсій 
здійснюється за нормами єдиного 
закону, скасовані спеціальні пенсії 
(крім пенсій для військовослужбов-
ців, шахтарів, наукових працівників 
та людей, що працюють на шкідли-
вих  виробництвах).  Тобто  пенсії 
депутатам, міністрам, іншим дер-
жавним службовцям, працівникам 
органів місцевого самоврядування, 
податківцям, митникам, прокуро-
рам  та  суддям  призначаються  на 
загальних підставах. Таким чином 
пенсійна система стає більш спра-
ведливою.
Спецпенсії, призначені до 1 черв-

ня 2015 року, ніхто не скасовувати-
ме. Тобто люди, які досягли пенсій-
ного віку раніше за цю дату й уже 
одержують спеціальні пенсії, мати-
муть їх і надалі.

У  законопроекті  пропонують 
звільнити солідарну систему від не-
властивих для неї виплат шляхом фі-
нансування з Державного бюджету 
України:

•  доплат до мінімального розміру 
пенсій (різниця між розміром пенсії, 
виходячи із тривалості страхового 
стажу  і  заробітку,  та мінімальним 
розміром пенсійної виплати);

•  пільгових пенсій та за вислугу 
років;

•  втрат за працюючих інвалідів 
та підприємств УТОГ, УТОС;

•  поліпшення матеріального ста-
новища  інвалідів  війни,  учасників 
бойових дій.
З 1 січня 2017 року передбачаєть-

ся запровадити другий рівень систе-
ми пенсійного забезпечення.
Учасниками  накопичувальної 

системи пенсійного страхування бу-
дуть особи, яким на вказану дату ви-
повниться не більше 35 років. Поряд 
з цим, застрахованим особам, яким 
станом на 1 січня 2017 р. виповнить-
ся не більше 55 років, надається пра-
во добровільно прийняти рішення 
щодо участі у накопичувальній сис-
темі пенсійного страхування.
Розмір внеску у перший рік ста-

новитиме 2 відсотка та щороку збіль-
шуватиметься на один відсоток, до 
досягнення 7 відсотків у 2022 році.
По  мірі  збільшення  розміру 

внеску  для  застрахованої  особи, 
починаючи  з  2018  року,  відпо-
відно  зменшуватиметься  розмір 
єдиного  внеску  для  роботодавця, 

тобто відбудеться частковий пере-
розподіл  сплати  розміру  єдиного 
внеску від роботодавця до праців-
ника (по 1 відсотку щорічно), і вже 
у 2022 році ставка єдиного внеску 
для роботодавця буде зменшена на 
5 відсотків.
Запровадження  накопичуваль-

ної системи пенсійного страхуван-
ня  (накопичувальної  професійної 
пенсійної програми) дозволить фор-
мувати заощадження, якими особа 
зможе скористатися до досягнення 
загального пенсійного віку у разі:

•  наявності необхідної тривало-
сті спеціального та страхового стажу 
роботи і досягнення певного віку;

•  наявності необхідної вислуги 
років.
Також особа зможе скористатися 

власними накопиченнями після до-
сягнення пенсійного віку, незалеж-
но від умов виплати пенсії із солідар-
ної системи. Кожен платник внесків 
зможе відстежувати, скільки грошей 
надійшло на його накопичувальний 
рахунок, як вони примножувались, 
куди їх укладали, який інвестицій-
ний дохід вони принесли.
Третій рівень — недержавне пен-

сійне забезпечення, що передбачає 
добровільну сплату внесків у недер-
жавні  пенсійні фонди. На  сьогод-
нішній день функціонує 76 НПФ.
Запровадження  трьохрівневої 

системи  пенсійного  страхування 
дасть суспільству сигнал, що кожна 
людина  має  піклуватись  про  свою 
старість, і отримати перспективу на 
достойну пенсію.

В. В. ЧІКЕЛЬ,  
перший заступник  

начальника управління  
Пенсійного фонду України  

в Галицькому районі м. Львова

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Свищ Софії Богданівни; 
студентський квиток № 1213495, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Попадинець Марії Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дзедзея Михайла Зеновійовича;
студентський квиток №  10569405, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Рекши Анастасії Сергіївни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Садовника Сергія Сергійовича;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Пастернака Романа Васильовича;

студентський квиток № 09603304, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ніколаєвої Тетяни Ро-
манівни;

залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Онуфришина Миколи Михайловича; 

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бали Назарія Мирославовича;

студентський квиток №  08930226, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Гнедька Богдана Володими-
ровича;

залікову книжку № 1105153, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Ткачука Андрія Тарасовича;

студентський квиток №  08930223, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Бровка Юрія Миколайовича.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 152779

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 
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При передруках посилання на „Аудиторію“ 
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На першій сторінці світлина Наталі  ЯЦЕНКО.

реклама та оголошення

Колектив кафедри автоматизованих систем управління ІКНІ 
Національного університету „Львівська політехніка“ глибоко 
сумує з приводу смерті доцента кафедри АСУ 

Валерія Олександровича Костовського 
(3.05.1947 р. — 16.06.2015 р.)

та висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Львівської 
політехніки висловлює щирі співчуття провідному 
спеціалісту кафедри Зіновію Володимировичу Биленю з 
приводу тяжкої втрати — смерті 

матері.
Дирекція та колектив Інституту архітектури 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ сумують з приводу передчасної 
смерті старшого викладача кафедри дизайну 
та основ архітектури, талановитої та щирої 
людини, прекрасного педагога 

Ольги Миколаївни Винниченко

та висловлюють щирі співчуття родині та близьким.

Многая літа!

Щиро вітаємо з днем народження 
першого проректора професора

Володимира Андрійовича  
ПАВЛИША.

Від усієї душі бажаємо Вам доброго здоров’я, вели-
кого людського щастя, сімейного затишку, добро-
буту та злагоди, щирих і добрих друзів, надійних 
помічників. 
Хай збуваються всі Ваші мрії та сподівання, хай 
кожен день приносить Вам тільки радість, а Ваше 
життя буде щедрим і багатим на добро.

 не проґав можливість!

Молодь  
змінить Україну

Благодійний фонд Богдана Гаврилишина 
оголошує набір на програму „Молодь змі-

нить Україну-2016“.

Прийом аплікаційних форм триватиме до 31 жовт-
ня. Навчальні візити команди-апліканти повинні 
планувати з лютого до червня 2016 року. Розгляд 
документів та співбесіди з командами відбудуться 
у листопаді цього року. Оголошення результа-
тів — грудень. Для участі потрібно: сформувати 
команду з 6–7 осіб (вік 20–35 років), представни-
ків різних спеціальностей, зокрема політолога, 
юриста, економіста, соціолога чи культурного 
антрополога, які вільно розмовляють англійською 
мовою і проживають в Україні на час подання за-
явки та проживатимуть упродовж 2-х наступних 
років після участі у програмі; обрати одну з шести 
країн дослідження, підготувати проект її комп-
лексного вивчення, до того ж кожен учасник групи 
обирає окрему сферу дослідження; обґрунтувати 
доцільність вивчення обраних сфер та запропону-
вати способи застосування набутого досвіду для 
трансформації України; подати аплікаційну за-
явку, резюме та мотиваційного листа від кожного 
учасника групи на адресу info@bhfoundation.com.ua. 
В темі листа обов’язково зазначайте „Application 
2016“. Більше про програму та умови участі тут: 
http://goo.gl/MvfCoS.

 для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
25 червня — Вечір оперети (концертна програма). 18.00.
26 червня — Балетні перлини (концертна програма). 18.00.
27 червня — „Травіата“ (опера). 18.00.

Національний академічний  
український драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
26 червня — „Останній гречкосій“. 18.00.
27, 30 червня — „Останній гречкосій“ (прем’єра). 18.00.
1 липня — „Криза“. 18.00.

https://www.facebook.com/160156304141423/photos/a.160334114123642.1073741828.160156304141423/492727024217681/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/160156304141423/photos/a.160334114123642.1073741828.160156304141423/492727024217681/?type=1&fref=nf
http://goo.gl/MvfCoS
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