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Як Ви влітку відпочиваєте?
Нарешті настають такі очікувані 

літні канікули. Загалом літня 
пора для нас часто ототожню-
ється з відпочинком, поїздка-
ми, мандрівками. Літо — най-
краща і найсприятливіша для 
цього пора.

Наш організм збудований так, 
що не може обходитися лише 
працею. Є навіть такий вислів: 
„Праця без відпочинку — це 
покарання за невдале пла-
нування свого часу“. Якщо 
ми у своїй праці не робимо 
перерви на відпочинок, то 
згодом починаємо зле працю-
вати. А знаний американський 
політичний діяч 18-го століття 
Б. Франклін свого часу вирі-
шив, що людина, яка здатна 
відпочивати, є більша від тієї, 
яка завойовує міста.

Кожен із нас обирає той тип від-
починку, який йому найбільше 
підходить. Дуже часто влітку ми 
намагаємося побувати якщо не 
коло моря, то хоча б коло яко-
їсь водойми, поплавати в річці 
чи озері, адже вода і сонце 
чудово відновлюють сили.

Більшість моїх респондентів, які 
розповідали, як хочуть відпо-
чити цього літа, прихильники 
активного відпочинку, мандрі-
вок новими цікавими місцями, 
пізнавання досі не баченого.

Як-не-як, але відпочинок дає 
людині багато. Насамперед 
приносить естетичну насолоду, 
втіху. Якщо людина відпочиває, 
то менше хворіє, адже сильний 
і невтомлений організм легко 
чинить опір різним вірусам і не-
дугам, які починають чіпатися 
до нас із настанням перших 
холодів. Зрештою, лише тоді, 
коли ми добре відпочили, може-
мо з новими силами братися до 
праці, продукувати нові ідеї.

Відпочити влітку можна по-різ-
ному, на кожен смак і гаманець. 
І для того не конче будувати 
грандіозні плани й мати чимало 
грошей. Інколи достатньо виру-
шити туди, де ми буваємо вкрай 
рідко, спробувати щось нове.

Святослав Шпирка, студент першого курсу магістратури 
Інституту хімії та хімічних технологій:

„Люблю активний відпочинок“
Тривають останні дні сесії, ще мушу захистити курсову, тому 
про відпочинок навіть не думаю, та й погода аж ніяк не спри-
яє тому. Але все ж є бажання просто вибратися за Львів. Я не 
люблю ні моря, ні піску. Люблю ліси, гори, тобто активний 
відпочинок. Навіть просто взяти велосипед, сісти в елек-

тричку, приїхати в Сколе і мандрувати там весь день горами. За день можу 
легко наїздити сотню кілометрів. Лише доводиться стежити за часом, щоб 
того ж таки дня встигнути повернутися додому, адже мандрувати на велоси-
педі і з наметом — трохи заскладно.

Традиційно разом із друзями з Національної організації „Спадщина“ що-
року їжджу на фестиваль „Тустань“, а після того ми на кілька днів залишає-
мося з наметами в горах. Словом, люблю активний відпочинок.

Тетяна Коротченко, студентка першого курсу магістратури 
заочної форми Інституту будівництва та інженерії довкілля: 

„Люблю поміркований відпочинок за 
містом“
Попередніми роками їздила до моря. Цього року, на жаль, 
на це не матиму фінансів. Позаяк я поєдную навчання з ро-
ботою, то більшість літнього часу працюю. Свою невелику 
відпустку, очевидно, проведу в селі в бабусі. Це мені до душі. 
Я люблю спокійний, більш поміркований відпочинок, але він неодмінно по-
винен бути за містом. Люблю мандрівки Україною. Можливо, цього року 
оберу якесь цікаве місце, щоб поїхати туди… Це за умови, що поїздка буде 
не надто дорога.

Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН

Юлія Шалабай, аспірантка кафедри соціології та соціальної 
роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук: 

„За путівкою профкому поїду на море“
Цього літа буде моя друга поїздка до моря, але це перша — за 
путівкою профкому Політехніки. Отож, сподіваюся на по-
зитивні враження. І дуже очікую їх. А потім поїду на дачу. 
Зазвичай я влітку їжджу в село до бабці, з друзями на озеро, 
читаю книжки, зустрічаюся з родичами, яких серед навчаль-
ного року не встигаю побачити. Тобто для мене літо — то час на спілкуван-
ня, надолуження того, на що впродовж року не вистачає часу. А ще я, коли 
складаю план на канікули, завжди думаю, що не завадить трохи повчитися, 
але до цього зазвичай так і не доходить…

Олег Фурманевич, студент першого курсу Інституту 
математики і фундаментальних наук:

„Відпочинок поєдную з працею“ 
Оскільки я родом зі села, то мій відпочинок — традиційний: 
переважно це гра у футбол, праця на городі, у господарстві. 
Але цей рік для мене був дуже важкий, адже я став студентом, 
звикав до нових вимог у навчанні, тому поїду з друзями на 
кілька днів у Карпати. Також планую цікаву поїздку з одно-

класниками, але ми ще не вирішили, куди саме. Загалом я люблю активний 
відпочинок, коли є багато руху.

Наступне число  
тижневика „Аудиторія“  

вийде 31 серпня.
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з головної зали

Остання Вчена рада у цьому навчальному році
За 2014/15 навчальний рік Львівська політехніка збагатилася 12-ма 

новими професорами. Ще 34 особи стали доцентами і 3 — старши-
ми науковими співробітниками. За кандидатури ще 28 викладачів, 
які схвалила атестаційна комісія для підвищення вчених звань, Вчена 
рада проголосувала 23 червня.

Під час своєї доповіді про роботу 
найвищого колегіального органу 
університету, ректор Юрій Бобало 
також повідомив, що 2014/15 на-
вчального року на посади директо-
рів навчально-наукових інститутів 
Вчена рада рекомендувала 14 осіб, 
19 — на завідувачів кафедр і 34 осо-
би — на посади професорів кафедр.

У складі Вченої ради цього разу 
працювало 11 постійних комісій, 
з яких найвищих результатів, на 
думку ректора, досягли атестаційна 
комісія, комісія з проблем навчання, 
статутна комісія, комісія з питань 
науки, комісія з проблем інформати-
зації та комп’ютеризації та організа-
ційна комісія. Саме вони підготува-

ли до розгляду на Вченій раді велику 
кількість проблемних питань.

Підсумувавши роботу універси-
тетського колегіального органу у на-
вчальному році, що минає, професор 
Юрій Бобало окреслив його завдання 
на рік наступний. Зокрема, відповід-
но до нового закону „Про вищу осві-
ту“, надалі Вчена рада буде займати-
ся питаннями запровадження ново-
го переліку спеціальностей, змісту 
освіти, видання підручників та на-
вчальних посібників, орієнтованих 

висока відзнака

Орден князя Ярослава Мудрого —  
ректорові Львівської політехніки

Ректора Політехніки професора Юрія Бобала нагороджено Орденом князя Ярослава 
Мудрого IV ступеня. Про це йдеться в указі Президента України №367/2015 „Про 
відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України“, 
який Петро Порошенко підписав 27 червня.

Орден князя Ярослава Мудрого, нагадаємо, є державною нагородою, якою від-
значають громадян за видатні заслуги перед Україною в різних галузях, зокрема 
й у розвитку науки та освіти.

За інформацією Офіційного інтернет-представництва Президента України

лауреати конкурсу

Вони „стануть апостолами України“
В актовій залі головного кор-

пусу Львівської політехніки 
23 червня відбулася церемонія 
нагородження лауреатів міжна-
родного літературно-мистець-
кого конкурсу „Життя — Тобі…“

У залі — лауреати конкурсу разом 
із батьками з Києва, Криму, Кра-
маторська, Маріуполя, Запоріжжя, 
Дніпропетровська, Херсона, Мико-
лаївщини, Житомирщини, Кірово-
градщини, Сумщини, Полтавщини, 

Львівщини і Волині, гості, громад-
ські діячі, які перед початком дійства 
насолоджувалися симфонічними 
творами камерного оркестру полі-
техніків „Поліфонія“.

До цього фінального заходу його 
організатори — МІОК та норвезь-
ко-українська громадська організа-
ція „Maidan Norway“ (під егідою Мі-
ністерства освіти і науки України й за 
фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Королівства Нор-
вегії) — йшли півроку. Як відзначила 
директор МІОК доцент Ірина Ключ-
ковська, відкриваючи церемонію, на 
конкурс надійшло понад 7000 робіт від 
авторів з усіх регіонів України, зокре-
ма з окупованих територій, а також 
з Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, 
Португалії і Франції. Журі, до складу 
якого ввійшли відомі діячі з України, 

Закінчення на 12 с. m

Закінчення на 7 с. m
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Україну на „Празькому квадрієнале-2015“ 
представляли політехніки
У студентській секції „Празького квадрієна-

ле-2015“, яке відбулося 18–28 червня у Празі 
(Чеська Республіка), Україну представляла кафедра 
дизайну архітектурного середовища Інституту 
архітектури Львівської політехніки.

Експозиція політехніків на 
найбільшій у світі виставці 
сценографії та театральної 
архітектури була розміще-

на у так званому „Будинку 
Кафки“, в самому центрі 
Праги. Виставковий про-
стір архітектори предста-

вили як кінетичну версію 
„камерного театру“, в якій 
демонструвалися як кращі 
роботи викладачів та сту-
дентів кафедри на театраль-
ну тематику, так і кращі 
сценографічні твори одно-
го з найвидатніших україн-
ських митців театральної 
сцени — Євгена Лисика 
(1930–1991), 85-річчя з дня 
народження якого відзнача-
тимемо цього року.

Делегацію політехні-
ків очолював завідувач 
кафедри професор Віктор 
Проскуряков, а в заходах 
квадрієнале, до якого цьо-
горіч Україна долучилася 
вперше, взяли участь до-
цент Богдан Гой, старший 
викладач Юлія Богданова, 
аспірант Зоряна Климко та 
випускники кафедри.

Празьке квадрієнале 
театрального дизайну та 

сценографії є найбільшою 
у світі виставкою сцено-
графії та театральної ар-
хітектури, яка з 1967 року 
відбувається у Празі раз на 
чотири роки. „Празьке ква-
дрієннале-2015“ об’єднало 
роботи в галузі сценогра-
фії, світлового й акус-
тичного дизайну, а також 
театральну архітектуру, 
ужиткову сценографію, 
урбаністичний простір те-
атральної гри, костюм як 
частину театральної гри та 
багато іншого. Участь у за-
ході взяли представники 
більш ніж 60 країн, понад 
5000 професіоналів театру 
і студентів презентували 
свої роботи у виставкових 
павільйонах, які відвіда-
ли понад 50000 глядачів 
з усього світу.

За інформацією  
кафедри ДАС

на захисті

Розробляємо машини  
спеціального призначення
Науковці та студенти Політех-

ніки, зокрема ІІМТ, працюють 
над розробкою мобільної роботи-
зованої платформи для експлуа-
тації в особливих умовах, зокрема 
і в зоні проведення військових 
дій. Захищаючи бакалаврські 
проекти, свої напрацювання 
в цьому напрямі представили 
студенти Інженерної механіки 
і транспорту.

Розробка політехніків — це гусенич-
на машина з приводом від двигунів 
постійного струму, може працюва-
ти на відстані до 1 км. На мобільну 
платформу, як передбачено, можна 
встановлювати різне спецобладнан-
ня, до прикладу, блок апаратури, 
кулемет, маніпулятор (робот-роз-
міновувач). Все залежить від прак-
тичних потреб.

— Мобільні роботи потрібні 
в різних сферах, де існує небезпека 
для людини: на АЕС, пожежонебез-
печних об’єктах, у військовій справі. 
Минулого літа до мене звернули-
ся з проханням проконсультувати 
у створенні мобільного робота для 
експлуатації в зоні АТО. Результа-
том був робот-розвідник. Паралель-
но з консультаціями у Політехніці 
ми почали роботу зі створення версії 
мобільного робота для експлуатації 
в особливих умовах, наприклад, як 
санітарну чи розвідувальну машину 
під час військових дій, для роботи 
в небезпечних, радіоактивних чи 
хімічно заражених зонах. Проте, 
якщо у світі схожі наукові проекти 
реалізовують великі колективи, ма-
ючи відповідне фінансування, то 
ми створюємо наші машини на рів-
ні хобі, наразі напрацьовуємо дос-

від; наша машина — це навчальний 
тренажер, поетапно намагаємось її 
вдосконалювати. Відпрацьовуємо 
елементи машини, трансмісію, саму 
її конструкцію, адже коли збираємо 
всі складові докупи, виникає багато 
проблем із їх узгодженням. Якраз 
наші дипломники мали можливість 
побачити, якою значною буває різни-
ця між тим, що на папері і реальним 
зразком: примусити машину працю-
вати, відлагодити її роботу — досить 
складне завдання, — розповідає Ро-
ман Зінько, доцент кафедри проек-
тування та експлуатації машин, до-
свідчений у розробці транспортних 
засобів спецпризначення, зокрема 
в межах Рамкових програм ЄС.

У своїх проектах студенти вирі-
шували окремі, порівняно нескладні 
задачі: розробка конструкторської 
документації, методики розрахун-
ків різних елементів машин тощо. 
Так, четвертокурсник Марк Андюш 
півроку працював над створенням 
математичного забезпечення розра-
хунків і проектування рухомої плат-
форми. Він розраховував елементи 
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трансмісії (гусеничний рушій, системи 
керування, ін). У результаті створено 
завершену методику розрахунку в се-
редовищі MathCad, розроблено основ-
ну конструкторську документацію.

Маніпулятор, який можна встано-
вити на платформу, розробляв Ігор 
Демчук. Цією тематикою зацікавився 
після практики на Хмельницькій АЕС: 
на таких об’єктах є різні технологічні 
процеси, що можуть бути небезпечни-
ми для людини. І тут, як і у військовій 
справі, може допомогти техніка й тех-
нології. Ігор розповідає:

— Маніпулятор кріпиться на плат-
форму нерухомо; наразі це лише про-
тотип, в перспективі — буде поверта-
тись у різні боки. Маніпулятор мав би 
замінити людину в певних небезпеч-
них ситуаціях. Наприклад, при розмі-
нуванні перевірити вміст підозрілого 
пакету: робот під’їжджає, розкриває 
пакет, з допомогою камери дивимось, 
що всередині, якщо вибухівка чи якісь 
шкідливі речовини, машина відвозить 
їх у відповідне місце, щоб знешко-
дити. Наш робот простий і дешевий. 
В економічній частині проекту ми по-
рахували, що виготовлення деталей, 
складання, відпрацювання — близько 
6 тис. грн. Плюс висока продуктив-
ність: робот піднімає до 20 кг, тоді як 
ті, які я брав за зразок, — не більше, 
ніж 0,5–1 кг.

Обидва студенти захистились „на 
відмінно“. Але, звичайно, науковцям 
є ще над чим працювати: це і вдоско-
налення роботи маніпулятора, і вста-
новлення відеосистеми, GPS-системи 
й температурних датчиків (для пошу-
ку людей), ін. Окреме питання — дис-

танційне керування роботом. Загалом 
мета розробників — використовувати 
робот у напівавтоматичному режимі, 
тобто застосувати елементи штучно-
го інтелекту. В цьому напрямі працює 
старший лаборант кафедри ПЕМ Юрій 
Шембор. Він пояснює:

— Нам треба знайти альтернати-
ву надто дорогим існуючим контро-
лерам, призначеним для управління 
машиною. Ми запропонували викори-
стати апаратну обчислювальну плат-
форму Arduino: плата Arduino коштує 
400 грн. — на противагу контролеру, 
вартістю 70 дол. Комп’ютерна програ-
ма, яку я пишу, дозволить керувати ма-
шиною з пульта й без драйвера.

Створення автономних машин не-
можливе без різноманітних датчиків, 
які є первинними елементами збору 
інформації для дальшої її обробки 
і прийняття відповідних рішень, каже 
Олексій Кутраков, старший науковий 
співробітник лабораторії сенсорної 
електроніки та лазерної технології 
НДЦ „Кристал“ при кафедрі напів-
провідникової електроніки Політехні-
ки. Працівники лабораторії, які мають 
багатий досвід у розробці та виготов-
ленні різних датчиків спеціального 
призначення (для військових потреб, 
атомної енергетики), радо долучились 
до проекту.

Крім досвіду з використання мо-
більних гусеничних роботів, політех-
ніки, за словами Романа Зінька, про-
водять попередні дослідження з коліс-
но-гусеничними роботами, з часом, 
можливо, перейдуть і до крокуючих.

Ірина ШУТКА

коротко
У Львові побувала делегація 

керівників вишів Польщі. Гос-
ті прибули для участі у заходах 
із вшанування пам’яті профе-
сорів, розстріляних нацистами 
1941 року на Вулецьких пагор-
бах. 3 липня до пам’ятника 
загиблим у Студентському 
парку Політехніки поклали 
квіти. Кількаденна програма 
передбачала й робочі зустрі-
чі у вишах Львова, зокрема 
Політехніці, відвідини Академії 
сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного. А в ЛНУ 
ім. І. Франка також відбулося 
урочисте вручення диплома 
doctor honoris causa президен-
тові Польщі Броніславу Комо-
ровському за значний внесок 
у розвиток українсько-поль-
ських відносин, зокрема в га-
лузях науки й освіти, підтримку 
інтеграції України в Європу.

Університети України і Фран-
ції поглиблюють співпрацю. 
У Львівській політехніці по-
бували президент Універси-
тету дю Мен професор Рашид 
Гержум і радник з питань 
культури і співробітництва 
Посольства Франції в Україні 
Ерік Тосатті. Р. Гержум і рек-
тор Політехніки Юрій Бобало 
домовились про співпрацю. 
А напередодні у Києві тривав 
Українсько-французький 
форум закладів вищої освіти 
і науки, де Політехніку репре-
зентувала проректор з нау-
кової роботи Наталія Чухрай. 
На форумі сторони підписали 
15 договорів про співпрацю 
між вишами і меморандум 
про взаєморозуміння. Радник 
Президента Франції Венсан 
Берже зазначив: Україна для 
Франції — серед пріоритетних 
країн у напрямі науково-про-
світницької співпраці.

Політехніка — 7-ма у рейтингу 
від журналу „Фокус“. Журнал 
уклав топ-30 кращих вишів 
України. Першим став Київ-
ський національний універси-
тет ім. Т. Шевченка, далі — КПІ 
і ХПІ. В основі рейтингу — 
оцінки фахівців із персоналу 
великих компаній, дані рей-
тингу інтернет-присутності 
Webometrics та індекс Гірша.

За матеріалами інформагенцій
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ювілей

Кафедрі програмістів чверть століття
25 років тому у Львівській 

політехніці заснували кафе-
дру програмного забезпечення. 
Структурно вона належить до 
Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
і є однією з найперспективніших 
та найпопулярніших кафедр 
серед абітурієнтів. Свій чверть-
столітній ювілей програмісти 
святкували 26 червня.

З нагоди свята ректор Юрій Боба-
ло вручив нагороди відразу кільком 
представникам кафедри-ювілярки. 
Зокрема, за рішенням Вченої ради, 
звання почесного професора Львів-
ської політехніки отримав професор 
Роман Базилевич, який був активним 
співзасновником та першим завіду-
вачем кафедри програмного забез-
печення від 1984 по 1990 рік. Почесні 
грамоти за визначні успіхи у педаго-
гічній та науковій роботі ректор вру-
чив професорові Дмитру Федасюку, 
доцентові Євдокиму Федорчуку, а ди-
плом за багаторічну сумлінну працю 
та активну участь у суспільному жит-
ті університету — Світлані Бабич.

— Ваша кафедра молода і пер-
спективна. Вона надзвичайно важ-
лива серед усіх кафедр Львівської 

політехніки. Не дивно, що минулого 
року конкурс за спеціальностями, які 
готує кафедра програмного забезпе-
чення, був один із найбільших у виші. 
Всі випускники кафедри програмно-
го забезпечення працевлаштову-
ються і отримують високу заробітну 
плату. Багато студентів працюють 
з 3–4 курсу: відразу в престижних 
фірмах і продовжують добре навча-
тися. Серед керівників львівських 
ІТ-компаній — немало наших випус-
кників, — підкреслив Юрій Бобало під 
час урочистої академії в Актовій залі.

Своїх колишніх наставників, зго-
дом — колег, а тепер добрих друзів 
привітав колишній старший викла-
дач кафедри ПЗ, співзасновник ком-

панії Eleks, член комітету підприєм-
ців Львівщини та Наглядової ради 
львівського ІТ-кластера, сьогодні — 
Народний депутат України Олексій 
Скрипник. Серед трьох речей, яких не 
вистачає йому в Києві, крім Львова та 
своєї компанії, він назвав кафедру ПЗ 
Львівської політехніки. Також Олек-
сій Скрипник зазначив, що був би ра-
дий продовжити співпрацю з рідним 
університетом і з охотою повернув-
ся би до викладацької кафедри.

Цікаву й динамічну історію ка-
федри, найвизначніші досягнення 
її науковців описав професор Роман 
Базилевич. А проректор Дмитро Фе-
дасюк, який вже працює на кафедрі 
11 років і навіть заснував там на-
прям „Програмна інженерія“, наз-
вав найбільших партнерів кафедри. 
Вони допомагають вдосконалювати 
її матеріально-технічну базу, готу-
вати найзатребуваніших на ринку 
фахівців, запрошують на роботу ви-
пускників. Серед таких — SoftServe, 
Dinamica generale, Lohika, Edvantis, 
Comarch та інші відомі фірми. Філія 
кафедри програмного забезпечен-
ня з 2014 року функціонує на базі 
ІТ-компанії Eleks.

Анна ГЕРИЧ

міжнародний проект

Португальський науковець —  
про враження від Політехніки
У рамках програми „Еразмус 

мундус“ у Львівській полі-
техніці перебував координатор 
професора факультету інформа-
тики Політехнічного інституту 
м. Лейрія, що в Португалії, Вітор 
Мануель Басто Фернандес.

В освітній програмі ЄС „Еразмус Мун-
дус“, що спрямована на активізацію 
міжнародної співпраці та підвищен-
ня мобільності студентів, викладачів, 
науковців університетів, Львівська 
політехніка бере участь третій рік. 
Навесні в Інститут комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
звернувся пан Фернандес із Порту-
галії з проханням попрацювати у По-

літехніці. Працівники кафедри ін-
формаційних систем та мереж охоче 
відгукнулися на це, позаяк побачили 
спільні наукові зацікавлення.

— Відтак Вітор Мануель Басто 
Фернандес місяць провів у Політехні-
ці. Вихідними ми організовували йому 
екскурсії містом, возили в гори і навіть 
водили на футбол, — розповідає заві-
дувач кафедри ІСМ Василь Литвин. — 
Однак усе-таки більшість спільно про-
веденого часу ми присвятили обгово-
ренню оптимізації онтології.

Перед від’їздом з України пан 
Фернандес прозвітував перед науков-
цями кафедри та всіма зацікавлени-
ми про свою працю у Львівській по-
літехніці, поділився враженнями від 

перебування в університеті, а також 
висловив сподівання щодо продов-
ження співпраці між двома вишами.

— Плануємо спільно досліджу-
вати оптимізацію онтології, обмі-
нюватися тематикою, публікувати 
спільні статті, реалізовувати спільні 
проекти. Також наші та їхні виклада-
чі будуть співкерівниками диплом-
них робіт студентів Львівської полі-
техніки й Політехнічного інституту 
Лейрії. А в перспективі можливий 
і обмін студентами. Наразі маємо 
розходження лише в тому, що наш 
бакалаврат триває чотири роки, 
а португальський — три, — резюмує 
Василь Литвин.

Ірина МАРТИН



ч. 20-21 [2900-2901]
6 липня — 30 серпня 2015 7

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ни
 Ге

ри
ч

студії

семінар

Кіберфізичні системи: новий рівень 
взаємодії людини і світу
У Львівській політехніці відбувся дводенний семінар „Кіберфізич-

ні системи: досягнення та виклики“. Його організував Інститут 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Політехніки для 
обміну досвідом і окреслення наукових перспектив в актуальному 
у світі напрямі кіберфізики, що сформувався в рамках галузі інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

— Кіберфізичні системи (КФС) — 
системи, які поєднують кіберне-
тичні, телекомунікаційні, обчис-
лювальні засоби, засоби штучного 
інтелекту, автоматики, вимірюван-
ня й управління, а також захисту 
інформації. Такі системи знамену-
ють якісну зміну і покликані підви-
щити рівень взаємодії людини з фі-
зичним світом подібно до того, як 
інтернет підвищив рівень взаємодії 
між людьми. В нашому університеті 

цей актуальний напрям відображе-
ний у НДР ДБ/КІБЕР — великому 
проекті, що охоплює всі кафедри 
ІКТА, до нього залучені провідні 
спеціалісти інституту. А цей семі-
нар є нагодою підсумувати піврічну 
роботу за проектом, оцінити до-
сягнення, узгодити дальші плани. 
Крім політехніків, серед учасни-
ків заходу також учені з інших міст 
України, — розповів керівник про-
екту КІБЕР, завідувач кафедри ЕОМ 

Політехніки, професор Анатолій 
Мельник.

Учені працюють над створенням 
наукової й технологічної платформи 
для дальших досліджень, розроблен-
ня та побудови КФС для широкого 
спектра застосувань. Основним пи-
танням є, як інтегрувати різнотипні 
компоненти (методи і засоби вимірю-
вання, керування, захисту інформації 
тощо) та забезпечити їх якісну ефек-
тивну взаємодію, що дозволило б 
збирати максимум необхідних даних, 
виокремлювати з них корисну, по-
трібну людині інформацію, а також, 
можливо, впливати на фізичний світ, 
скажімо, у виробничій сфері.

Ірина ШУТКА

на новітні технології навчання, пи-
таннями якості навчального процесу 
та дальшого впровадження тестових 
технологій оцінювання якості знань, 
розвитку наукових досліджень тощо.

На підставі пропозицій комісій, 
дирекцій інститутів та інших струк-
тур вишу, організаційна комісія на-
працювала проект плану роботи Вче-
ної ради на наступний — 2015/16 на-
вчальний рік, який члени Вченої ради 
і затвердили на тому ж засіданні.

У планах найвищого колегіально-
го органу вишу, крім традиційних що-
річних питань, — продовження звітів 
про діяльність навчально-наукових 
інститутів (у жовтні 2015-го — ІБІД, 
у квітні 2016-го — ІХХТ), питан-
ня про підготовку фахівців освітніх 
рівнів бакалавр та магістр за новим 
переліком галузей знань та спеціаль-
ностей й інші важливі пункти.

23 червня Вчена рада також дала 
„зелене світло“ перейменуванню 
кафедри психології, педагогіки та 
соціального управління ІНПП на 
кафедру педагогіки та соціально-
го управління. Адже психологи від 
2014-го вже мають свою окрему ка-

федру — практичної та теоретичної 
психології.

Не минулося цього разу без на-
город переможцям. З рук ректора 
їх отримали аспірант третього року 
навчання кафедри обліку та аналізу 
ІНЕМ Василь Гик (диплом 3-го сту-
пеня — за участь у міжнародному 
конкурсі наукових робіт студентів та 
аспірантів, присвяченому 100-річчю 
від дня народження нобелівського 
лауреата з економіки Артура Люїса. 
Конкурс відбувся у Дніпропетров-
ському університеті ім. А. Нобеля 
за сприяння міжнародного благо-
дійного фонду Альфреда Нобеля.); 

студенти кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем ІКТА, члени 
команди „Машина Тюринга“ Ва-
силь Войтик та Андрій Марусяк (за 
2 місце в категорії „Team Desing“ 
національного етапу Європейських 
інженерних змагань, що пройшли 
у Вінниці) та магістр першого курсу 
кафедри зовнішньоекономічної та 
митної діяльності ІНЕМ Оксана Ше-
пета за перемогу у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді зі спеціаль-
ності „Менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності“.

Анна ГЕРИЧ

з головної зали

Остання Вчена рада у цьому навчальному році
m Закінчення. Початок на 3 с.
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нова спеціальність

Йосиф Мисак:  
„Наші випускники  
на АЕС працюють давно“
Уже рік в Інституті енергетики та систем керування Львівської полі-

техніки навчаються 10 майбутніх фахівців для атомних електрич-
них станцій. Спеціальність „Атомна енергетика“ тут з’явилася після 
того, як третя, крім Києва та Одеси, кафедра, що готувала таких фахів-
ців, залишилася в окупованому Криму. Про новий напрям підготовки 
енергетиків нам розповів завідувач кафедри теплотехніки, теплових 
та атомних електричних станцій професор Йосиф Мисак.

— Наша кафедра, яка є базовою 
в Західному регіоні, давно готує 
фахівців за двома спеціальнос-
тями: „Теплоенергетика“, тобто 
„мала енергетика“ (працівники для 
теплокомуненерго, різних заводів, 
фабрик), та фахівців, потрібних 
теплоелектростанціям, зокрема, 
Добротвірській, Бурштинській, 
Ладижинській ТЕС та Калушській 
ТЕЦ. Наші випускники працюють 
практично на всіх електростанціях 
України. Деякі — за кордоном (в Із-
раїлі, Польщі, Болгарії та на-
віть США). Треба підкреслити, 
що багато наших випускників 
вже працюють також і на атом-
них електростанціях України. 
Як так сталося? — До нас що-
року вступали від 3 до 7 сту-
дентів, батьки яких працюють 
на Рівненській чи Хмельниць-
кій АЕС. Тут вони отримува-
ли всі теоретичні знання, які 
багато в чому є спільними для 
двох напрямів — теплоенер-
гетики та атомної енергетики, 
а тоді ще 1,5 року проходили 
перекваліфікацію в іншому 
виші, де була кафедра атом-
них електричних станцій. Як 
правило, у Севастополі. Тож, 
незважаючи на те, що спе-
ціальність „Атомна енергетика“ 
у нас з’явилася тільки 2014-го року, 
якась частина наших випускників 
вже працює на АЕС, — розповідає 
професор Йосиф Мисак.

До анексії Криму фахівців для 
обслуговування 15 енергоблоків 
чотирьох українських АЕС готува-
ли три виші — Севастопольський 
університет ядерної енергії та про-
мисловості, НТУУ „КПІ“ та Одесь-
кий національний політехнічний 
університет. З торішнього року, 

коли кафедра ТТАЕ ІЕСК отримала 
ліцензію на підготовку бакалаврів 
з атомної енергетики, Львівська 
політехніка перейняла цю відпові-
дальну місію від севастопольського 
вишу. Йосиф Степанович каже, що 
до анексії Криму науковці нашого 
та севастопольського вишу нор-
мально спілкувалися і співпрацю-
вали, але 2014-го частина колег-ви-
кладачів з півострова переїхали на 
материкову Україну. З тими, хто 
лишився у закладі, який тепер став 

філією московського, зв’язок у по-
літехніків обірвався.

До підготовки фахівців-атом-
ників у Львівській політехніці 
ставляться з великою відповідаль-
ністю: науковці кафедри ТТАЕ 
активно розширюють контакти 
з МАГАТЕ, відвідують їхні семіна-
ри; двоє молодих доцентів — Тетя-
на Римар і Марта Кузнєцова — та 
асистент кафедри Тарас Ворончак 
уже здобувають другу вищу освіту 
з атомної енергетики в Києві; що-

року науковці кафедри ТТАЕ разом 
із колегами кафедр ЕС та АТХП 
ІЕСК і кращими студентами беруть 
участь у літніх школах при АЕС, де 
працівники станцій ознайомлюють 
їх із режимами й особливостями ро-
боти режимних об’єктів. Кафедра 
професора Мисака вже давно спів-
працює з різними підприємствами 
галузі, зокрема, ДП НАЕК „Енер-
гоатом“. Оператор АЕС України 
надає кращим студентам-атомни-
кам щомісячну стипендію у розмірі 
1000 грн., а також — участь у літніх 
школах та місце праці після закін-

чення вишу.
На літню школу при Рів-

ненській АЕС, яка стартувала 
22 червня, з 10 першокурс-
ників групи „Атомна енер-
гетика“, не потрапив жоден. 
Причина в тому, що організа-
тори вимагають від учасників 
заходу доброї теоретичної 
підготовки, тому набирають 
в основному 3–4-курсників. 
Але Йосиф Степанович споді-
вається, що зможе домовити-
ся про участь львівських сту-
дентів-атомників у наступній 
школі, після закінчення друго-
го курсу. Саме з другого року 
навчання у студентів спеці-
альності „Атомна енергети-
ка“ розпочнуться профільні 

дисципліни, які відрізняються від 
предметів, що вивчають майбутні 
фахівці ТЕС. Серед них — великий 
курс фізики, „Матеріали ядерної 
техніки“, „Парогенератори АЕС“, 
„Турбіни АЕС“, „Захист від іонізу-
ючого випромінювання“ тощо.

— Нова спеціальність вимагає 
швидкого доповнення і вдоскона-
лення лабораторної бази. У межах 
співпраці з ДП НАЕК „Енергоа-
том“, невдовзі нам мають передати 
таку касету-імітатор, яка дозволяє 

SS  Кращі студенти-атомники кафедри ТТАЕ: 
Владислав Савчук, батьки якого працюють на 
Хмельницькій АЕС, та Олексій Трубєнков, син 
працівників Запорізької АЕС.
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простір міста

Політехніки відновлюють важливі 
об’єкти Львова
У межах дипломного проекту двоє студентів-магістрів другого курсу 

кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини Інсти-
туту архітектури — Наталія Алексеєва та Роман Колодій відреставру-
вали вхідний неоренесансний портал XIX століття та фігурку Діви 
Марії у ньому над галереєю „ІконАрт“, що на вулиці Вірменській, 26. 
Молоді реставратори та їхній науковий керівник Олег Рибчинський 
припускають, що співавтором херувимів, виліплених на порталі, може 
бути ще один політехнік — відомий скульптор ХІХ століття Леонард 
Марконі або хтось із його учнів.

— Скульптура Діви Марії, яка стоїть 
на місяці, обвитому змієм, походить 
зі ХVII ст. На Вірменській — її третє 
місце розташування. Я припускаю, 
що вона могла перебувати на одній 
з кам’яниць вірменського кварта-
лу, але після пожежі та перебудови 
кварталу, її перемістили до монас-
тиря сестер-бенедиктинок, що був 
на території сучасного Вірменського 
собору. Там збереглися ще 2 подібні 
скульптури. Їхній автор — скульптор 
другої половини XVII ст. Олександр 
Прохенкович. У кінці ХІХ ст., коли 
будували будинок на Вірменській, 26, 
фігуру, вирізану з вапняку, перемі-
стили у той портал, де вона є сьо-
годні. Я доповнювала голову змія, 
частину місяця, складки одягу, ручки 
й ніжки Богородиці. З обох боків та 
над скульптурою на порталі розмі-
щені херувими. Маємо теорію, що 

їхнім автором міг бути або Марконі, 
або його учень. Тоді скульптор якраз 
співпрацював із архітектором Аль-
біном Загурським, автором будинку 
і порталу. Риси обличчя херувимів 
на порталі дуже подібні на риси тих 
скульптур Марконі, авторство яких 
відомо достеменно, — розповідає 
Наталя, яка займалася скульптурою.

Роман Колодій реставрував пор-
тал, запроектований наприкінці 
ХІХ ст. спеціально для старшої за 
нього фігурки Богородиці.

— Портал — це обрамлення 
входу до кам’яниці. Його розміри 
5,8×2,35 м. Упродовж майже двох 
років ми проводили наукові до-
слідження об’єкта, фотофіксацію. 
2013-го року очистили портал та 
скульптуру, з’ясували його первіс-
ні кольори, адже в другій половині 
ХХ ст. колір фасаду будинку зміни-
ли. На самому порталі, виготовле-
ному з романського цементу, були 
деякі втрати. Наприклад, справа бра-
кувало квадрів, — довелося їх доро-
бити з такого ж матеріалу. Під кінець 
я закріпив та консервував об’єкт, бо 
в романському цементі за десятки 
років виникло чимало тріщин. Най-
важче було тонувати всі ті речі, які 
я доповнював, щоб якнайбільш точ-
ніше наблизити їх до оригінального 
кольору, — каже Роман.

Два роки тому, після закінчення 
бакалаврату, Роман і Наталя мали 

першу серйозну практику в рестав-
рації: їх залучали до відновлення 
скульптур на палаці Любомирських 
(площа Ринок, 10).

Також у червні науковці кафедри 
РАМС консультували виконавців ре-
конструкції постаменту пам’ятника 
Т. Шевченку у Львові. На замовлен-
ня Галицької райадміністрації там 
переукладають гранітні плити.

— Вся проблема в тому, що при 
побудові постаменту в 90-х роках 
використовували неякісні матері-
али. В основному там — пісок, це-
мент і камінь. Під час дощу зі швів 
між плитами виділяється кальцій. 
Оцьому виділенню та трісканню 
плит якраз і намагаються запобігти. 
Дуже добре, що будівельні фірми 
звертаються до нас за консультація-
ми. Це позитивна практика, хоч для 
такого ремонту ніяких авторських 
дозволів не вимагається, — зазначив 
один із архітекторів-авторів проекту 
пам’ятника професор кафедри РАМС 
Юрій Диба.

Анна ГЕРИЧ

проводити багато необхідних до-
сліджень. Ця установка велика, має 
близько шести метрів. Ми вже підго-
тували для неї лабораторію. Наразі 
оформляємо всі погодження через 
Міністерство освіти і науки. Часто 
люди з-поза університету дума-
ють, що студенти-атомники мають 
справу зі справжніми ядерними ре-

акторами. Насправді всі реактори, 
навіть ті, які збудовані для наукових 
цілей, закриті режимні об’єкти. Всі 
дослідження під час навчання ми 
проводимо на імітаторах, а до ре-
альних АЕС студенти наближаються 
тільки під час практики на старших 
курсах або під час літніх шкіл, — по-
яснює професор.

Серед тих десяти хлопців, які 
минулого тижня закінчили пер-
ший курс за спеціальністю „Атом-
на енергетика“, є просто львів’яни, 
яких зацікавив новий напрям у виші, 
а також — ті, чиї батьки працюють 
на Рівненській, Хмельницькій та За-
порізькій АЕС.

Анна ГЕРИЧ
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в інституті

У науці важливе все, навіть те, 
що неможливо комерціалізувати
„Є теорія „наукового бульйону“: в науці має „вари-

тися“ різне — щось одразу викристалізується, 
інше видасться неважливим, відійде, а з часом, 
можливо, актуалізується і теж стане кристалом. 
Хто б, наприклад, міг подумати, що без алгебраїч-
ної теорії груп, що виникла при розв’язанні інших 
відомих задач, фізика згодом не зможе себе 
мислити“, — каже професор Петро Каленюк, 
директор Інституту прикладної математики 
та фундаментальних наук Львівської політех-
ніки. З ним говоримо про фундаментальні 
знання й наукові дослідження в час, коли 
інтерес до точних наук є низьким, а гро-
шей на „фундамент“ бракує.

— На наших випускників — це при-
кладна математика, інформатика, 
прикладна фізика і міжнародна ін-
формація — нема чого нарікати. Хоч 
загалом у нас вчитися непросто, треба 
постійно працювати, бо якщо пропус-
тив одну дисципліну, іншої не розумі-
тимеш. Може, трохи інакше з міжна-
родною інформацією, однією з най-
затребуваніших у нас спеціальностей. 
Але це не гуманітарний профіль, як 
дехто думає; він є між інформатикою 
та міжнародними відносинами: сту-
денти вивчають засоби і методи збо-
ру й обробки даних, доступ до інфор-
мації, яка може стосуватись безпеки 
держави, дипломатії й т.д. І студенти, 
і завідувач кафедри МІ Василь Васи-
льович Гулай дуже активні.

— Рівень знань вступників  із таких 
предметів, як математика, фізика не 
є найвищим. Як це змінити?
— При вступі ми не завжди отриму-
ємо таких студентів, яких хочемо. 
Є різні діти, і щоб зробити рівень 
їхніх знань однаковим, на початку 
першого курсу маємо „начитку“ по-
переднього матеріалу з математики, 
фізики. Багатьом студентам це до-
помагає. Є такі, яких відраховуємо, 
хоч їх і небагато. Та це крайність: ми 
боремось за кожного. І сам студент 
має хотіти вчитись. Але буває різ-
не: комусь стає нецікаво, помилився 
у виборі спеціальності.

З працевлаштуванням випуск-
ники ІМФН проблем не мають. 
Будь-які сучасні технології в своїй 
основі мають фундаментальну базу, 
і знання основ математики, фізики 
є передумовою для доброї роботи. 

Кращі йдуть в науку, аспірантів не 
бракує. Молоді науковці в нас хоро-
ші, головою секції РМВ є Владислав 
Алєксєєв. Це практично вони успіш-
но провели 10-ту й 11-ту традиційну 
для ІМФН конференцію, підготува-
ли чудові наукові видання.

— Розкажіть про актуальні  зв’язки 
ІМФН,  зокрема міжнародні.  Чи  до-
статньою є кооперація університету 
з академічними структурами?
— Традиційно плідно співпрацюємо 
з різними установами, зокрема Акаде-
мії Наук, як Інститут прикладних про-
блем механіки і математики ім. Я. Під-
стригача, Інститут фізики конденсова-
них систем. У них свої філії має кафедра 
прикладної математики, в ІФКС — ка-
федра прикладної фізики і наномате-
ріалознавства, що також співпрацює 
з Фізико-механічним інститутом 
ім. Г. Карпенка. В академічних устано-
вах наші студенти мають можливість 
працювати в лабораторіях, йдуть в ас-
пірантуру (якогось року в ІППММ аж 
6 пішло!), залишаються працювати. 
Маємо спільні публікації, розробки, 
цьогоріч у ДЕКу був директор ІППММ, 
член-кореспондент НАНУ і випускник 
Політехніки Роман Кушнір, а головою 
був його заступник Володимир Пелих. 
Такі дружні зв’язки, можливо, маємо 
тому, що частина працівників ІМФН, 
як і я, вийшла саме з Академії наук.

Ми маємо рамкові угоди з Же-
шувськими університетом, Жешув-
ською і Краківською політехніками. 
Плануємо їх оживити і, можливо, 
вийти на подвійні дипломи, зокрема 
з прикладної математики або фізи-
ки (Жешувський університет гото-

вий прийняти на навчання студен-
тів-фізиків). Кафедра МІ теж шукає 
партнерів у Варшаві, Перемишлі, 
Ярославі. Загалом у навчальній сфері 
орієнтуємось перш за все на Польщу, 
в розвиток якої, зокрема науковий, 
ЄС вкладає величезні кошти.

— Які труднощі бачите в роз-
витку фундаментальної науки?
— Серйозні наукові досліджен-
ня, особливо екперименталь-
ні в галузі фізики чи хімії, та 
й будь-які взагалі, неможливі 
без значних капіталовкладень. 

Ми ж маємо обмежені кошти. І тому 
треба використовувати інші можли-
вості, зокрема зв’язки з іноземними 
партнерами. Найближча до нас — 
Польща. Географія наукових кон-
тактів ІМФН — Японія, Німеччина, 
Італія, Китай. Безумовно, добрі пер-
спективи відкривають гранти. Певні 
напрацювання тут мають професори 
Ростислав Бунь, Петро Костробій, 
Григорій Ільчук.

У будь-якому разі помилково 
було б відкинути фундаментальні 
дослідження, пов’язані з математи-
кою, фізикою, також хімією. Попри 
те, що вони не приносять одразу 
видимої користі. Ніхто не повинен 
брати на себе право казати, що до-
бре, перспективне в науці, а що — ні. 
Розвивати слід все, різне, навіть те, 
що неможливо комерціалізувати. 
Бо, зрештою, в науки і бізнесу різні 
завдання, а наука, помітно чи непо-
мітно для нас, таки сприяє прогресу.

В науці нині одним із найважли-
віших є моделювання, що інтегрує 
багато галузей, має загальнофіло-
софський характер. Математич-
не моделювання, що ґрунтується 
на числі, неможливе без розвитку 
методів обчислення, поєднання 
інформатики, обчислювальної та 
прикладної математики. Цікаві 
перспективи пов’язані з екологією і, 
наприклад, таким несподіваним на-
прямом, як біоматематика. Вважаю, 
ми могли б співпрацювати з меди-
ками, може, започаткувати якусь 
спеціалізацію, що дозволяє новий 
ЗУ „Про вищу освіту“.

Спілкувалась Ірина ШУТКА



ч. 20-21 [2900-2901]
6 липня — 30 серпня 2015 11просвіта

наш календар
7 липня — Різдво Івана Хрестителя.
12 липня — Святих апостолів Петра і Павла.

Пам’ятні дати
5.07.1986 — у Мюнхені помер голова Рево-
люційного Проводу ОУН Ярослав Стецько.
6.07.1885 — Луї Пастер успішно випробу-
вав вакцину проти сказу.
6.07.1937 — помер український поет Бог-
дан-Ігор Антонич.
6.07.1961 — у Вінніпезі (Канада) відкрили 
пам’ятник Т. Шевченку.
7.07.1900 — народився український пись-
менник Юрій Смолич.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський роз-
громив московське військо під Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася бит-
ва військ гетьмана Івана Мазепи і швед-
ського короля Карла ХІІ з військами ро-
сійського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич (Олег 
Кандиба), український поет, археолог, 
член ОУН (загинув у концтаборі Заксен-
гавзен).
11.07.1056 — народився Нестор, літопи-
сець Київської Руси.
13.07.1930 — у Монтевідео відбулося від-
криття І Чемпіонату світу з футболу.
14.07.1808 — помер Артемій Ведель, укра-
їнський композитор, хоровий дириґент 
і співак.

14.07.1995 — помер Олесь Гончар, відомий 
український письменник.
15.07.1853 — народився Гендрик Антон Ло-
ренц, голландський фізик.
15.07.1869 — француз Іполіт Мур’є отри-
мав патент на виготовлення маргарину.
16.07.1945 — у  пустелі, недалеко від 
Лос-Аламоса (США), провели випробу-
вання першої атомної бомби.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР ухвали-
ла Декларацію про державний суверені-
тет України.
17.07.1849 — народилася Олена Пчіл-
ка, українська письменниця і етнограф 
(мати Лесі Українки).
17.07.1871 — народився Філарет Колесса, 
український композитор, фольклорист, 
літературознавець.
18.07.1876 — помер Іван Сошенко, україн-
ський художник і педагог.
18.07.1880 — народився Володимир Вин-
ниченко, український письменник і по-
літичний діяч.
20.07.1304 — народився Франческо Пет-
рарка, італійський поет.
21.07.1907 — народилася Олена Теліга, 
українська поетка, визначна діячка ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий, укра-
їнський письменник, автор трилогії „Ма-
зепа“.
22.07.1944 — помер у  Празі Олександр 
Олесь, український поет.

1.08.1774 — британський хімік Джозеф 
Крiстлi відкрив газ життя — кисень.
1.08.1913 — померла Леся Українка, укра-
їнська письменниця.
9.08.1939 — народився Ігор Калинець, 
український поет.
17.08.1883 — народився Дмитро Донцов, 
український діяч і публіцист, ідеолог на-
ціоналізму.
21.08.1627 — вийшов друком перший у Ки-
єві словник української мови Памви Бе-
ринди.
23.08.1867 — народився Осип Маковей, 
український письменник, культурний 
діяч.
24.08.1873 — народився Фотій Красиць-
кий, відомий український художник.
25.08.1924 — народився Павло Загребель-
ний, український письменник.
27.08.1856 — народився Іван Франко, 
український письменник, науковець 
і громадський діяч.
27.08.1934 — народився Володимир Лучук, 
український поет.
29.08.1868 — народилася Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, українська пись-
менниця, літературознавець.
29.08.1935 — помер Олекса Новаківський, 
відомий український художник.
29.08.1961 — помер Григорій Тютюнник, 
український письменник.

пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу  
і мудрого слова!

Моральний обов’язок 
християнської любови
Моральний обов’язок любови Бога, 
що проявляється у християнській 
любові ближнього, є також і одним 
із найважніших конституційних 

елементів нашого християнського 
патріотизму.

Той християнський патріотизм 
не проявляється і не може проявля-
тись у нас ніякою політикою та не 

може містити в собі ніякої ненави-
сти до наших братів іншого народу. 
Слухняні Христовому наказові, ми 
любимо всі народи світа любов’ю 
ближнього. Ненависть супроти 
якого-небудь народа, чи суспільної 
верстви, чи стану ми вважаємо за 

противну Божому законові і тому 
за шкідливу для дочасного й вічного 
нашого добра. 

Наш християнський патріотизм у 
тому одному, що свій нарід, нарід укра-

їнський, любимо християнською лю-
бов’ю більше від інших народів та гото-
ві для нього віддати працю цілого жит-
тя й саме життя. Той християнський 
патріотизм не може перешкоджувати 
нам в обійманні християнською лю-
бов’ю ближнього і тих, що належать до 
народности великоруської, білорусь-
кої, польської, німецької, чеської чи 
жидівської… Вони всі є нашими брата-
ми, бо вони діти одного Отця небесно-
го, що Свого Сина прислав на цей світ, 
щоб нас, грішників, спасти.

(Із декрету Митрополита Андрея  
„Визнання Вселенської віри“,  

1940 р., Львів)

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук): 
„Спорудження пам’ятника Митрополиту Андрею 
Шептицькому у Львові є, перш за все, моральним  
обов’язком львівської громади“.
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Бразилії, Польщі, Норвегії, Канади, 
обрали 20 лауреатів та 120 дипло-
мантів конкурсу, а також визначили 
118 кращих конкурсних мистецьких 
робіт, з якими всі охочі змогли позна-
йомитися на виставці у фойє другого 
поверху головного корпусу. Вражає, 
як діти різного віку змогли так щиро 
висловити своє бачення і розуміння 
понять „європейські цінності“, „де-
мократичні свободи“, „відстоювання 
інтересів держави“, подій, що нині 
відбуваються в Україні.

Спеціальний гість заходу Марина 
Порошенко — дружина Президента 
України, голова Ради Благодійного 
фонду Петра Порошенка, у своєму 
короткому виступі зауважила, що 
Україну в майбутньому будуватимуть 
нинішні діти, зокрема й ті, які „сьо-
годні реалізували свої творчі можли-
вості і плани, зробили вагомий вне-
сок в історію нашої держави“. Вона 
подякувала всім організаторам кон-
курсу і від свого імені вручила Ірині 
Ключковській Подяку для колективу.

— Найважливіше, що діти сво-
єю безмежною любов’ю до України 
вчать нас, дорослих, любити своє, 
вселяють нам віру в краще майбут-
нє. Їхні роздуми, малюнки вражають 
зрілістю думок: вони подоросліша-

ли духом ледь не на ціле десятиліт-
тя, — відзначив ректор Львівської 
політехніки професор Юрій Бобало.

Тепло привітали учасників і орга-
нізаторів конкурсу перший секретар 
посольства Королівства Норвегії 
в Україні Літланд Сібйорн, голова 
ЛОДА Олег Синютка, народний депу-
тат України Оксана Юринець, голова 
правління ГО „Мaidan Norway“ Олек-
сандр Тимчук, лауреат Національної 
премії України ім. Т. Шевченка Ігор 
Калинець, директор видавництва 
„Апріорі“ Юрій Николишин.

Почесну місію вручення дипло-
мів лауреатам конкурсу виконали 
Ірина Ключковська та член правлін-
ня ГО „Мaidan Norway“ Анатолій Ки-
рилюк. Вони також вручили лауреа-
там презентовану на заході книжку 
„Життя — Тобі…“, що вийшла у ви-
давництві „Апріорі“, до якої увійшли 
найкращі конкурсні твори, малюнки 
учасників конкурсу та презентація 
інтерактивної карти й інфографіки 
конкурсу.

Своїми враженнями від участі 
в конкурсі поділилися учениця лі-
цею з Маріуполя Вікторія Моторіна, 
учениця української гімназії з Кра-
маторська Валерія Мельник і учень 
з Криму Мустафа Бєкіров, які на влас-
ному досвіді знають, що таке війна 
і втрата своєї малої батьківщини. До 

речі, виступ хлопцеві дався нелегко: 
спогади про дідуся, якого депортува-
ли, коли тому було лише п’ять років 
(як нині його сестричці Камілі), про 
те, як родина була змушена покину-
ти Крим після його окупації, душили 
горло, на очі набігли непрохані сльо-
зи. Зала, підтримуючи хлопця, гаряче 
аплодувала йому. Юнак впевнений, 
що вони „повернуться додому й ста-
нуть апостолами України“. Учасники 
конкурсу вірять, що їхні голоси допо-
можуть їм утвердитися в правильно-
сті обраного шляху, додадуть впев-
неності й сили для тих, хто на сході 
виборює наше щасливе майбутнє.

Від себе і від імені суспіль-
но-культурного товариства „Поль-
ща — Україна“, член журі, викладач 
Познаньського університету Анна 
Гранюк вручила сувеніри трьом ла-
уреатам конкурсу і запросила одну 
з них разом із мамою і сестрою у мі-
сто Познань.

Участь у заході взяли й четверо 
воїнів 80-ї аеромобільної бригади, 
які приїхали у відпустку. Вони отри-
мали у подарунок від МІОКу книжки 
„Життя — Тобі…“, які повезуть із 
собою на війну разом із побажання-
ми повернутися додому живими.

Катерина ГРЕЧИН

лауреати конкурсу

Вони „стануть апостолами України“
m Закінчення. Початок на 3 с.

Діти мріють про мир і щасливе майбутнє
Як сказав на церемонії нагородження лауреатів конкурсу упорядник книжки Ігор Калинець, „у ній вміще-

но роздуми тисяч дітей різного віку, виховання, з різних куточків України, а то й поза неї. Це зворушли-
ві, розумні, щирі, щемливі, проймаючі, гарячі листи, ні не листи, а таки серденька і серця, що витискують 
сльози з очей дорослих“. Пропонуємо увазі читачів уривки з деяких творів конкурсантів.

Євгеній Кукленко,  
10 р., Остап’євська ЗОШ I — III ст., 

с. Остап’є, Великобагачанський район, 
Полтавська обл.

Я — юний громадянин 
своєї держави

…Майдан — це коли люди вихо-
дять і обстоюють свої права за волю 
Украї ни, щоб діти жили у вільній 
державі. Люди виступали проти вла-
ди Януковича, бо ця влада була злою 
до України, до її людей. Одній люди-

ні змінити щось дуже важко, а коли 
з’їжджається велика кількість людей, 
то тоді люди стають великою силою, 
яку важко знищити. Кожен, хто їхав 
на Київський Майдан, казав: „Якщо 
не я, то хто?“. І багато українців зі-
бралося. І ми перемогли…

Поліна Барабаш,  
12 р., Гімназія № 31, м. Черкаси

Мій 2014-ий
…На Майдані зібралися люди про-
ти побиття беззахисних студентів. 

Зібралися звичайні люди, а вистоя-
ли і переродилися в героїв. Людей 
було так багато, що вони поділи-
лись на сотні. Деякі записувались 
під вигаданими іменами. Але одна 
сотня назавжди залишилась. Це — 
Небесна Сотня. Розстріляні, вбиті, 
закатовані… найманцями режиму 
Януковича.

Герої Небесної Сотні стали сим-
волом мужності, символом самопо-
жертви заради кращої долі україн-
ців. Майдан віддав останні почесті 
Героям, всі скандували зі сльозами 
на обличчі: „Герої не вмирають!“
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Марат Кучак,  
13 р., Гімназія — Комунальний заклад 

„ЦПО“, м. Самбір, Львівська обл.

Небо над Україною
Небо над Україною таке синє-синє, 
як частина нашого прапора, мамині 
очі, барвінок у бабусиному квітнику.

Але сьогодні воно сіре, чорне від 
диму. Лунають постріли, падають лі-
таки, якийсь град. І навіть… падають 
з неба люди, діти.

Хто посмів? Навіщо? Таке синє-
синє небо над Україною стало чор-
ним.

І мамині очі вже не сині, щасливі, 
які були колись.

Вони сумні, заплакані. Десь там 
татко. Я завжди горджуся, що мій 
татко — військовий офіцер.

Він береже, аби небо над Украї-
ною було синім.

Ніка Левковець,  
13 р., ЗОШ I — II ст., с. Муравище, 
Ківерцівський район, Волинська обл.

Війна…
Війна… Для когось це лише п’ять 
літер, які не мають сенсу. А для 
когось — страшне слово: скільки 
в ньому ненависті, злості, крові, 
сліз, розбитих сердець, скалічених 
доль, смертей, болю. Ще з її поя-
вою у життя приходить сирітство, 
злидні, голод, страх! Саме зараз, як 
ніколи, я це розумію. Тому що від-
чути усе це, на жаль, довелося моїй 
родині.

Народилась і виросла я у прекрас-
ному і такому рідному місті Доне-
цьку. У місці безкраїх степів, якими 
мандрували ще скіфи, високих те-
риконів, які нагадують про те, що 
Донбас — столиця вугільного краю, 
чарівних голівок червоних троянд, 
які звеселяють око літнього дня, мі-
сто добрих сердець. Відомо, що цей 
край оспівано ще у „Слові о полку 
Ігоревім“. Це — моя рідна земля, мій 
чарівний Донецький край, без якого 
я не можу жити. Він навічно увійшов 
до мого серця, мій Донбас, моя Бать-
ківщина.

Щодня я прокидалася під спів со-
лов’я, милувалася чарівною приро-
дою, золотими хрестами на церквах, 
чудовими дитячими майданчиками, 
на яких весело гралися малята.

Та прийшла вона, страшна, кри-
вава, немилосердна та жорстока. Та, 
яка „розстріляла“ наше дитинство, 
наші мрії, наше майбуття. Вона по-

стукала грізно та дошкульно у наші 
двері. На порозі стояли двоє озбро-
єних до зубів солдатів, їхній погляд 
сповіщав про біду. Це були ополчен-
ці. Вони наказали негайно таткові 
зібратися та йти за ними. У разі від-
мови вони погрозили, що заберуть 
нас із братом. Татові залишалося 
ніщо інше, як підкоритися їм. Ні-
які вмовляння та ридання мами, мої 
благання — ніщо не зачепило холод-
ні серця непрошених гостей. Мама 
стала на порозі і не відпускала тата. 
Та один із солдатів рвучко відкинув її 
убік. Удар був настільки сильним, що 
вона знепритомніла. З того часу ми 
більше нічого не знали про тата. Де 
він, чи живий наш татусь? (…).

Уже два тижні ми сиділи в хо-
лодному і сирому бункері, не маючи 
змоги не тільки прийняти звичайні-
сінький душ, але і запаси води наші 
танули, як перший сніг. Цілими дня-
ми ми ходили брудні, від нас йшов 
неприємний запах. Місць у підвалі 
було небагато, то ж ми утрьох спали 
на одному матраці (…).

Від тата не було ніякої звістки, 
тому покладатися залишалося лише 
на себе. Таких, як ми, було бага-
то — голодних, зневірених і вбогих. 
Дехто з них жив просто неба, адже 
місця у підвалах на всіх не вистачало. 
Я дивилася на них і серце стискало-
ся від болю, адже вони були не лише 
голодні, а холодний зимовий вітер 
проймав їхні зболені горем душі. 
Дехто з них втратив не лише жит-
ло, але й сім’ю. І ще більше хотіло-
ся мені прокинутися від цього жах-
ливого сну! Крикнути на весь світ: 
„Люди! Адже ви люди! Схаменіться! 
Подивіться, що ви робите!“. Моя 
душа кричала, але її ніхто не хотів  
чути… (…).

А місто було не впізнати! Деякі 
будинки були вщент розгромлені, 
колись квітучий красивий парк пе-
ретворився на згарище обвуглених 
пеньків. Я йшла і думала: „Невже 
це те місто, в якому я народилась 
і жила? Моє рідне місто стогне під 
ярмом загарбників!“ (…)

Ось вже місяць, як ми живемо там, 
де панує спокій. Де так приємно за-
синати під мамину пісеньку, співану 
братику, і прокидатися не від гурко-
ту градів і мінометів, а від ніжного 
дотику маминої руки або її шепотін-
ня на вушко. Ми дуже сумуємо за тат-
ком. Адже більше ніхто так не обійме 
мене, не поцілує. Більше ніколи ми 
не пройдемося з ним по парку, не 
їстимемо разом солодкої вати, не 
ходитимемо в кінотеатр чи просто 

веселитимемось… Ми зажди пам’я-
татимемо його сміх, його міцні руки, 
які брали нас на руки, відчуватимемо 
його присутність. Він завжди з нами.

Ми потроху звикаємо до нового 
життя. У школі, де я навчаюся, до 
мене ставляться приязно та співчут-
ливо. Братик мій повністю одужав 
і ходить у садочок. Мама влаштува-
лася на роботу. Життя наше нала-
годжується.

Зараз я спостерігаю за промінчи-
ком сонця, що заходить. Він теплий 
та лагідний. Я знаю, що за заходом 
має бути схід. А яким він буде, чи 
теплим і лагідним, чи жорстоким 
та кривавим, залежить від нас. І на-
роджується відчуття: не треба більше 
війни. Ніколи.

Я свічку запалю і помолюся за 
нашу рідну Україну. Щоб закінчила-
ся війна, за небо чисте, небо мирне. 
Молюсь за тих, хто вже пішов і більш 
ніколи не вернеться, за сльози ма-
терів і вдів, і за мале дитяче серце. 
Щоб узурпатора нога на нашу землю 
не ступала. Ми переможемо ворога, 
а нашій Україні слава!

Любов Лазоришинець,  
14 р., Новопрокопівська ЗОШ  

I — III ст., с. Новопрокопівка,  
Токмацький район, Запорізька обл.

Життя — Тобі
…Зараз моя Вітчизна у біді. Гинуть 
маленькі діти під пострілами та 
вибухами, матері божеволіють над 
маленькими горбочками на кладо-
вищах, а діти перестають розмов-
ляти після смертей батьків. Тися-
чі людей втратили свої домівки та 
стали вигнанцями. Молоді хлопці 
із зброєю обстоюють єдність та не-
залежність моєї Батьківщини. Я ра-
зом зі своїми друзями беру участь 
у волонтерському русі, що охопив 
всю Україну (…). Я мрію, що одно-
го ранку прокинусь, а по телевізо-
ру скажуть: „Війна скінчилась! На 
Україну прийшов мир!“. Для мене це 
означатиме, що всі бійці України та 
мирні жителі залишаться живими.

…Україно, мамо моя! Живи! 
Живи, незважаючи ні на що, для 
нас — дітей твоїх! Ти наша надія 
і молитва, біль і смуток, радість 
і гордість, сьогодення і майбуття. Це 
ти разом з піснею колисковою дала 
мені душу і любов до життя, до мами, 
до тебе, моя Україно!..

(З книжки „Життя — Тобі“.  
Видавництво „Апріорі“, 2015).
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спадщина

Історичний саркофаг у Холмі
Під час архітектурно-археологічних досліджень храму 

Різдва Пресвятої Діви Марії в місті Холм (Польща), 
які здійснюють науковці Інституту археології та етно-
логії ПАН та кафедри реставрації архітектурної і мис-
тецької спадщини Львівської політехніки, знайдено 
саркофаг з похованням, ймовірно, сина українського 
князя Данила Романовича Галицького — короля Русі 
в 1253–1264 роках.

Як розповідає доцент кафедри РАМС 
та науковий співробітник Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якеви-
ча НАН України Юрій Лукомський, 
цього року впродовж травня прово-
дились дуже інтенсивні археологічні 
дослідження, бо в храмі замінювали 
долівку: 8 вересня тут святкувати-
муть 250-літній ювілей коронування 
Холмської чудотворної ікони Бого-
родиці. За цей час вдалося зроби-
ти чотири розкопи і чимало інших 
розкриттів, оскільки всю площу 
теперішнього храму понижували 
на півметра. Нині вже виразніше 
вимальовується план храму короля 
Данила.

— Під час здійснення розкопу 
у північно-східній частині тран-
септу нас цікавило завершення вів-
тарної частини літописного храму 
ХІІІ ст., — говорить Юрій Луком-
ський. — Під обігрівальними кана-
лами ХІХ ст. ми виявили збережені 
стіни і фундаменти бічної північ-
ної апсиди церкви ХІІІ ст. Зазви-

чай в церквах княжого 
періоду апсиди пів-ок-
руглі у плані, а тут ви-
явилося, що головний 
і бічні вівтарі завершу-
валися прямою стіною. 
Ми також виявили кон-
струкції, що свідчать 
про розбудову храму короля Данила 
в XV–XVII cт., зокрема, до бічної 
апсиди були примуровані так зва-
ні приділи (додаткові архітектурні 
форми), які мали свої підземні ча-
стини — крипти. На жаль, ці скле-
піння були зруйновані у XVIII ст., 
коли споруджували теперішню ба-
рокову споруду.

Найвагоміший результат до-
слідники отримали в західній час-
тині церкви, де, найімовірніше, 
могли бути княжі захоронення. То-
рік науковці знайшли частину ні-
ші-аркосолії в західній стіні і на-
ріжник цегляного саркофагу, тому 
необхідно було пильніше оглянути 
ці об’єкти. І приємна несподіванка 

не забарилася: перед їхніми очи-
ма відкрилися поховання княжої 
доби.

— В нижній частині виявили 
кілька поховань, які можна пов’я-
зувати з особами високого сану, — 
продовжує Юрій Володимиро-
вич. — Одне з них мало на собі сліди 
від подвійного поранення черепа 
шаблею. Його голова була обкла-
дена романською цеглою, повтор-
но використаною із розташовано-
го нижче саркофагу. Далі розкрили 
і сам саркофаг. Він мав злегка за-
округлені і підкошені бічні стінки, 
що нагадує форму човна. Там ми 
знайшли металевий позолочений 
ґудзик-бубенець з калатальцем 
всередині, який датується XIII ст. 
В саркофазі виявлили кістяк моло-
дого мужчини, віком 25–30 років 
(як стверджують антропологи). 
Збережені у чудовому стані череп, 
зуби. Можливо, це є поховання од-
ного із нащадків Данила Романови-
ча, адже його сини Роман і Шварно 
померли приблизно в такому віці. 
Як свідчать літописи, сини і батько 
були поховані поруч. Тому наше 
завдання — знайти й інші сарко-
фаги, хоча це буде доволі складно, 
бо доведеться працювати під залі-
зобетонною плитою нової підлоги.

Під час розкопок було знайде-
но і надгробну плиту (з написом) 
єпископа Філарета, який помер 
1533 року. Це дуже унікальна зна-
хідка, хоча й частково знищена 
(є тільки верхня частина плити). 
Саме єпископ Філарет, як свідчать 
історичні документи, розбудовував 
церкву. Знайдено й кілька інших 

SS  Холм-2015. Базиліка Різдва Пресвятої Богородиці. 
Процес зачистки поховання у саркофазі ХІІІ ст.

SS  Дослідження північної апсиди церкви Пресвятої Богородиці 2015 року.
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надгробних плит з кириличними 
написами про конкретних історич-
них осіб.

— Найважливіше, що нам вдало-
ся нарешті окреслити конфігурацію 
храму, яку збудував король Данило, 
і отримати перші свідчення про ар-
хітектуру XIII ст., — долучається 
до розмови завідувач кафедри рес-
таврації та архітектурної мистець-
кої спадщини професор Микола 
Бевз. — Цей об’єкт доповнює далеко 
неповний ряд відомих, збережених 
в археологічному вигляді, україн-
ських святинь княжої доби, зокрема 
доби Данила Галицького. Також ми 
нарешті натрапили на перші похо-
вання княжих осіб. Зараз треба ро-
бити антропологічні дослідження, 
аналізи ДНК, що допоможуть вста-
новити особу похованих. Їх робити-
муть у Польщі, хоча домовлено, що 
при наявності фінансів паралельно 
це можна робити і в Україні.

Цей спільний міжнародний 
науковий проект унікальний і від-
повідальний, вважають львівські 
науковці. За браком часу наразі 
працюють над найактуальнішими 
об’єктами в храмі та його криптах, 
все решта, назовні, сподівають-
ся дослідити пізніше. Однак нині 
дослідники мають дві головні про-
блеми: пошук засобів для продов-
ження роботи експедиції в умовах 
шахтного методу, що вимагає сер-
йозного технічного забезпечення, 

а також виконання комплексу на-
уково-лабораторних досліджень. 
Науковці мають надію, що держа-
ва таки підтримає їх у цій справі 
фінансово, адже виявлено дуже 
цінний архітектурний об’єкт з різ-
ночасовим комплексом поховань 
визначних українських історичних 
осіб XIII–XIX ст., які треба ретель-
но досліджувати, ідентифікувати 
і зробити відомими та доступни-
ми для нащадків. На думку Миколи 
Бевза, на рівні міністерств культу-
ри Польщі і України треба думати 
й про створення постійної музей-
ної експозиції виявлених архео-
логічних знахідок. Наразі на місці 
розкопу, де була знайдена бічна 
апсида, заплановано зробити огля-
дову скляну вітрину, через яку мож-
на буде оглядати рештки реліктів 
первісного храму. Оскільки Польща 
планує зробити в Холмі великий ту-
ристичний центр, то, можливо, зго-
дом можна буде заходити в крипту 
нинішнього храму, оглядати цілий 
ряд поховань і реліктів, які там є.

— Поляки мають Вавель, а кня-
жий некрополь України надзвичайно 
бідний, бо все ретельно знищували 
впродовж віків. Було б чудово, якби 
в базиліці Різдва Пресвятої Діви Ма-
рії в Холмі ми мали частину некро-
полю славних українських князів, — 
вважає Юрій Лукомський.

Катерина ГРЕЧИН

коротко
До Львова у неділю, 28 червня, 

привезли копію ікони Матері 
Божої Неустанної Помочі. Своє 
паломництво образ розпочав із 
храму св. Йосафата. Ікона пере-
бувала у Львові до 5 липня і за 
цей час здійснила паломництво 
кафедральними храмами міста. 
Після тижневого паломництва 
образ перевезли до Городоць-
кого району, де він продовжить 
духовну мандрівку храмами 
Львівщини.

28 червня на Львівщині відбуло-
ся кілька поминальних заходів. 
В урочищі Саліна (в м. Добромиль) 
відбулось вшанування пам’яті 
жертв комуно-московського оку-
паційного режиму, де наприкінці 
червня 1941 року розстріляли або 
скинули живцем в глибокі соляні 
копальні понад три тисячі в’язнів 
Добромильської і Перемиської 
тюрем. А в с. Сокільники (Пусто-
митівщина) освятили пам’ятник 
„Без вини покарані“, встановлений 
на згадку про українців, депорто-
ваних із Лемківщини, Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя, Любачівщи-
ни та ін.

Тімоті Снайдер презентував книгу 
„Криваві землі: між Гітлером 
і Сталіним“ в Україні та передав 
кілька тисяч примірників на-
вчальним закладам. Цьогорічна 
презентація також стала початком 
просвітницького проекту в Україні, 
який спільно з автором книги та 
видавництвом „Дуліби“ реалізо-
вують Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство оборо-
ни України та Посольство США 
в Україні. В рамках проекту МОН 
України передасть навчальним 
закладам у різних регіонах кра-
їни близько 2000 безкоштовних 
примірників цієї книги. Зі свого 
боку МОН планує поширити книги 
у військових навчальних закладах 
України, бібліотеках військових 
частин та шпиталях. Електронна 
версія книги також розміщена 
у вільному доступі на порталі 
timothysnyderbloodlands.com. Суть 
проекту в тому, щоб через книгу 
поширювати знання про трагічні 
моменти спільної європейської 
історії ХХ століття (а саме — Дру-
гу світову війну) на всіх теренах 
України, зокрема серед російсько-
мовного населення.

За матеріалами інформагенцій

фотофакт

На дозвіллі
Студенти, які навчаються на кафедрі ІСМ ІКНІ Львівської політехніки, 
не тільки добре  навчаються, а й цікаво проводять свій вільний час, до-
лучаючись до різноманітних інтелектуальних та спортивних заходів. 
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між іншими

У колективі вчись,  
пропонуй, конфліктуй
„Привіт, я працюватиму з вами“, — так свого часу доведеться сказа-

ти кожному. Як влитись у колектив або створити свою команду, 
як правильно комунікувати з колегами та керівником і долати кон-
флікти, розповідає Мар’яна Єсип, доцент кафедри психології ЛНУ 
ім. І. Франка, яка у рамках програми „Перший кар’єрний крок“ навчає 
студентів правил ефективного командоутворення.

Є знання — до практики
— У роботі зі студентами ми акцен-
тували не так на порадах, як на прак-
тичних діях. Якщо, наприклад, тра-
плялось, що у великих групах лідери 
брали на себе всі повноваження, ми 
з цими лідерами працювали — вчили 
передавати обов’язки іншим, дові-
ряти їм, водночас залучати тих, хто 
не є активним. Частина студентів, 
з якими я працювала, — відкриті до 
нового досвіду, нових знань. Вони 
намагаються адаптувати свої вміння 
і навички, узгодити роботу в команді 
й максимально гармонізувати її. Але 
дехто підходить шаблонно, стерео-
типно, не має гнучкого мислення. 
І коли людина не хоче змінювати 
попередній досвід, тоді виникають 
труднощі. Що робити?.. Є один 
шлях — набувати життєвий досвід — 
як корисний, так і негативний: ти 
маєш набити власні ґулі, без цього не 
зможеш проаналізувати теорію, зро-
зуміти, як поводитись ефективно, 
а як ні. Бо, очевидно, знання — одне, 
а коли починаєш їх втілювати — ви-
ходить по-іншому.

Є два варіанти. Перший, коли 
формується повністю нова команда: 
її члени спільно йдуть усіма щаблями 
адаптації, виробляють правила вза-
ємодії, домовляються. Інша справа, 
коли вже є сформована група. До неї 
треба адаптуватися: спочатку зрозу-
міти і перейняти її досвід, правила, 
бо „в чужий монастир зі своїм уста-
вом не йдуть“, а вже пізніше можна 
реалізовувати і якісь свої ідеї.

Конфлікти — обов’язкові, 
але — без образ
— Не буває команд без конфліктів. 
Вони обов’язково повинні бути. Да-
вати їм місце — це має стати пра-
вилом. Інша річ — сила конфлікту 
і стратегія його розв’язання. Якщо 
ця сила є захмарною, постає питан-
ня про доцільність існування колек-

тиву. А ось конфлікт помірної сили 
є корисним, допомагає людям поба-
чити ситуацію з інших позицій. Але 
тільки, якщо ці люди обізнані, свідо-
мі, готові до конфлікту і знають, як 
себе поводити: заспокоїтись, про-
аналізувати і тоді вже повернутись 
до обговорення. Адже у конфліктній 
ситуацій ми часто „вибухаємо“ — 
людина „говорить“ емоціями, а не 
думає логічно. Так, своїм емоціям 
потрібно дозволити бути, але їх тре-
ба виявляти грамотно, так, щоб не 
ображати почуттів, інтересів інших. 
Щоб включити раціо, треба стиши-
ти праву півкулю головного мозку, 
що є дуже імпульсивна в момент 
збудження. Один із варіантів: якщо 
чуємося готовими „вибухнути“, на-
тиснути кнопку „пауза“ — вийти чи 
принаймні мисленнєво перемкну-
тись, побути в спокої — і лише тоді 
повернутися.

Існує 5 стратегій вирішення кон-
фліктів. Уникнення — коли тікаємо 
від проблемної ситуації. Присто-
сування — переймаємо позицію 
інших, адаптовуємося. Суперниц-
тво: я починаю домінувати — ав-
торитарно виявляю свою правоту 
й не зважаю на інші позиції. Ще 
є компроміс: кожна зі сторін по-
ступається чимось, а разом шукають 
спільне, те, що їх об’єднує. Найе-
фективнішою стратегією вважають 
співпрацю, коли ми доходимо до 
якісно нового вирішення пробле-
ми. Але насправді кожна зі страте-
гій є відповідна й доцільна в певній 
ситуації. Вибір залежить від різних 
чинників: з ким я конфліктую (шеф, 
підлеглий чи колега), чого я хочу 
досягнути (виявити свою право-
ту чи вирішити проблему), якою 
є інша сторона (чи готова посту-
питись, наскільки). Позиція утвер-
дження з боку індивіда — незріла 
й недобра для колективу. Для гар-
монійного розвитку члени команди 
мають сприяти розвитку один од-

ного; а конфліктну ситуацію треба 
обговорити, щоб подивитись на неї 
ззовні, об’єктивно. Це важко, але 
якщо вправлятися, то — реально.

Чути і себе, й інших
— Щодо стосунків шефа й підлег-
лого — золотого правила нема. Все 
залежить від амбіцій людини, типу 
керівництва. Демократичний стиль 
вважається найбільш ефективним 
і бажаним. Але, скажімо, у прийнят-
ті якогось важливого рішення інко-
ли потрібен і авторитарний підхід. 
Ліберальний стиль критикують: 
начебто псує учасників команди, 
але ж він дозволяє їм брати на себе 
частину відповідальності, реалізо-
вувати проекти і т.д. Я вважаю, що 
найефективніше акумулювати дос-
від різних стилів і діяти відповід-
но до ситуації. Керівник має бути 
гнучким і свідомо ставитись до ви-
бору стилю управління. Гнучкість 
мислення і психологічна зрілість до 
роботи в команді тут є визначаль-
ними. Початківцеві на кар’єрному 
шляху я порадила б придивлятися 
до свого шефа, аналізувати, бути 
реалістичним — бачити і позитиви, 
й недоліки керівника.

Загалом важливо вірити в себе, 
тобто чути себе, розуміти свої по-
треби, інтереси, мати ресурси до 
своєї роботи, щоб могти краще пра-
цювати. Також — не боятися вияв-
ляти себе, але при цьому не забувати 
про інших. Важливо давати їм мож-
ливість бути такими, якими вони є, 
адже люди часто схильні зацькову-
вати, висміювати, відтак принижу-
вати когось не такого, як вони самі. 
А ще — бути відкритим до нового 
досвіду. Найліпше, звісно, дотри-
муватися золотої середини.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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вирій-2015

Міжнародний науково-пошуковий табір-експедиція „Вирій“, який вже понад сім років 
досліджує та відновлює давні українські цвинтарі на етнічних українських землях 

(територіях теперішньої Польщі, минулоріч — також терени Словаччини та Румунії) 
цього літа знову продовжить роботу. Про передумови цьогорічної поїздки розповіли 
співорганізаторки табору-експедиції „Вирій 2015“ Христина Дубницька (випускниця ІАРХ) 
та Ольга Янів (студентка ІАРХ)

Дослідження тривають
— Наразі можу сказати, що підго-
товка до цьогорічного табору-екс-
педиції „Вирій-2015“ активно три-
ває. До нашої команди долучилися 
учасники минулорічних таборів, що 
приємно тішить. Стосовно місця та-
борування наразі говорити не буду, 
ймовірно це буде на Любачівщині, 
як і минулі роки. До вибору місця ми 
підійшли професійно, тож виріши-
ли організувати кілька ознайомчих 
поїздок, — розповіла Христина Дуб-
ницька. — Перша така поїздка від-
булася 6 — 7 червня. Спершу озна-
йомилися з кількома українськими 
цвинтарями на Ярославщині. Нам 
вдалось оглянути близько десяти 
цікавих місць, що досі приховують 
у собі маловідомі, та вже подекуди 
забуті, факти життя наших предків 
на цих територіях.

— Побачивши стан українських 
цвинтарів, ми були приємно вра-
женні, оскільки очікували загалом 
значно гіршого збереження. До-
статньо багато надгробків вигля-
дали досить доглянуті: прибрані, 
покошені, навіть де-не-де встанов-
лені таблички, хоча до цього, нам 
таке зустрічалось доволі рідко. Це 
одразу ж вселило в нас оптимізм 

у те, що пам’ять про 
українство тут не втра-
чена, і ми ще зможемо 
довідатись багато ці-
кавого про цю етнічну 
українську землю, — до-
лучилася до розмови Оля 
Янів. — На Ярославщи-
ні багато лісів, тому на 
цвинтарях переважали 
дерев’яні хрести, які до 
сьогодні не дуже зберег-
лися. Нашу увагу при-
вернув цвинтар у селі 
Молодич — достатньо великий та 
наповнений переважно дерев’яни-
ми хрестами, хоча є багато надгроб-
ків кам’яних, які безумовно потре-
бують відновлення.

Також у рамках цієї поїздки від-
бувся похід вулицями Перемишля 
на Пикулицьку могилу, до якого 
долучилися вирійчани Оля Янів, 
Христина Дубницька, Борис Лайкіш 
та Роман Стрехалюк. На українсько-
му військовому цвинтарі відслужили 
панахиду за борців, які виборювали 
незалежність України. Також ви-
рійчани зустрілися з о. Іваном Та-
рапацьким, який має свою парафію 
в Любачеві.

— Окрім цього ми обстежи-
ли території ближчі до сучасного 
українського кордону. Там перева-
жають кам’яні надгробки, з гарни-
ми різьбленнями, скульптурними 
зображеннями. Там теж відвідали 
близько десяти місць, які переваж-
но були покошені. Приємно бачи-
ти, що хтось за ними доглядає, — 
додала Христина. — У селі Десятир 
гарний старий цвинтар та місце, 
де колись була дерев’яна церква, 
але, на жаль, зараз залишився тіль-
ки фундамент. Відвідали відомий 
цвинтар у селі Верхрата, де є над-
гробки із зображеннями тризуба. 
Отець Іван Тарапацький провів 
нам гарну екскурсію теренами Лю-
бачівщини, хоча за день нереально 
об’їхати ці всі території, там багато 
ще є сховано цікавого та цінного.

Як зізналися дівчата, — це був 
ковток натхнення для студентів-рес-
тавраторів по каменю, оскільки там 
переважають кам’яні бруснівські 
надгробки, з делікатними різьблен-
нями та скульптурними ліпнинами.

— Відчуваючи таку силу націо-
нальної єдності, перебуваючи поза 
сучасними межами нашої країни, 
одразу приходить розуміння, яка 
правдива сила світового українства, 
як вона змобілізована, і які може 
дати результати наша спільна пра-
ця! — додала наостанок Ольга.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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студентські організації

Нові можливості разом із ВЕST

Міжнародна студентська 
організація ВЕST щороку 

проводить навчальні курси на 
різноманітні теми для студентів 
інженерних спеціальностей по 
всій Європі, організовує різ-
номанітні освітні курси та ще 
багато цікавих заходів, які гурту-
ють молодь, що прагне постійно 
пізнавати щось нове і розвива-
тися через навчання. Яким буде 
це літо разом із ВЕST та трохи 
вражень від поїздок на навчання 
за кордон — про все по трохи.

Все для того, щоб 
пізнавати, відкривати, 
розвиватися

— Щосезону в нас проходять різно-
манітні освітні курси. Так, 8 — 18 лип-
ня у Львові відбудеться літній освітній 
курс на тему „IT. Challenge accepted“. 
Цього року учасниками стануть по-
над двадцять студентів із Європи 
(Польща, Чехія, Італія, Словаччина, 
Швеція, Туреччина, Румунія, Есто-
нія, Португалія, Македонія, Боснія та 
Герцеговина, Іспанія) і стільки ж — із 
Національного університету „Львів-
ська політехніка“ та Львівського на-
ціонального університету ім. І. Фран-
ка, — поінформувала віце-президент 
із зв’язків з громадськістю ВЕST, тре-
тьокурсниця ІКНІ Світлана Дяченко

Загалом ці освітні курси мають 
дві складові — академічну та соці-

альну. В академічну частину входить 
25 годин теоретичних та практичних 
занять стосовно тематики курсу. На-
прикінці студенти складають іспит, 
який визначає рівень отриманих 
знань і кожен з учасників отримує 
сертифікат та Course Information 
Form (CIF) — документ, у якому 
описано академічну частину. Нато-
мість соціальна складова — це озна-
йомлення із культурою, традиція-
ми країни, пам’ятками архітектури 
і визначними місцями міста, в яко-
му проводиться курс. На завершен-
ня також організовують дводенну 
поїздку за місто — „Weekend Trip“.

Неймовірні враження, 
нові друзі, цікаве 
навчання
Невід’ємною складовою освітніх про-
грам ВЕST є закордонні поїздки, які 
для студентської молоді найбільш 
бажані та очікувані. Своїми вражен-
нями від навчання у місті Делфт (Гол-
ландія, Нідерланди) поділилася магі-
странтка ІКНІ Галя Лещук:

— Мені сумно, що через півроку 
я вже завершу навчання і не зможу 
більше поїхати на курс від BESTу. За 
час перебування в організації мені по-
щастило тричі побувати на навчанні 
за кордоном. Це справді надзвичайно 
цікаво! Стільки вражень, стільки всьо-
го побаченого і зробленого!

Остання моя поїздка була в місто 
Делфті, де я прослухала курс — кос-

мічна інженерія. Найцікавіше в цьо-
му те, що мене, лінгвіста, прийняли. 
Це було справді незабутньо! Гол-
ландія — річкові канали, тюльпа-
ни, велосипеди, Амстердам і весела 
компанія із більш як тридцяти нових 
друзів із різних куточків Європи. За 
час мого перебування там встигла 
чимало: пізнати їхню культуру і уні-
верситет, багато вивчити цікавого. 
Були й курйозні випадки. У рамках 
курсу ми конструювали ракети, які 
потім запускали на військовій базі 
на іншому боці Нідерландів. Але 
під час приземлення щось із раке-
тою „пішло не так“ і ми влаштували 
чималу пожежу (для них це була пер-
ша пожежа за 22 роки). Напевно, нас 
запам’ятають.

Щодо того як потрапила на це 
навчання, то, думаю, обрали мене 
тому, що мій мотиваційний лист 
не був стандартний, написаний за 
зразком. У ньому були жарти, по-
зитив, а також обґрунтування, чому 
хочу саме на цей курс і саме з цією 
темою, чому саме у Делфт, і чому 
вони повинні обрати саме мене. 
Також я дійсно витратила час, аби 
відповісти на мотиваційні запитан-
ня вкінці, і цим дала зрозуміти, що 
я зацікавлена. Та загалом перекона-
на, головне — мати ціль і діяти! Тому 
закликаю всіх — не проґавте чудові 
шанси, які дає BEST!

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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на дозвіллі

Мандрівка може бути цікава і дешева
Для того щоб подорожувати потрібно не дуже 

багато — бажання побачити щось нове і компа-
нію добрих друзів. А для того, щоб мандрівка була 
з мінімальними витратами — побитися об заклад із 
цими друзями. Про таку мандрівку мені розповів 
мій знайомий магістр Інституту післядипломної 
освіти Львівської політехніки Володя Било.

— Ідея в основному поля-
гала в бажанні кудись по-
їхати, відпочити, погуляти, 
побачити щось нове. Об-
рав Мінськ, бо мені подо-
бається Білорусь. Тоді там 
перебували мої знайомі, 
з якими давно не бачився, 
тож це була добра нагода 
для зустрічі. У ході підго-
товки до поїздки в мене 
виникла суперечка з моїм 
товаришем щодо того, що 
така мандрівка може обій-
тися досить дешево. Коли 
розповів, що декілька років 
тому я з’їздив у Брест і вся 
поїздка мені коштувала 
50 гривень, то знайомі не 
повірили. Тож один із них 
згодився зі мною поїхати, 
але за умови, що вся подо-
рож коштуватиме не біль-
ше 20 доларів на особу. 
Щоправда, попередньо ми 
домовилися, що всі покупки 
і сувеніри для друзів не вхо-
дять у цю суму. Але навіть із 
цими покупками ми вклали-
ся, — розказав Володя.

Хлопці добиралися за-
лізничним транспортом, 
в основному електричка-
ми, тож вісім вокзалів, де-
кілька пересадок, перетин 
кордону і потрапили в Бі-
лорусь.

— Дорога нам обійшла-
ся 10 доларів. Знижка за 
студентським квитком діє 
тільки в Україні. В Білорусі 
транспорт дорожчий, на-
приклад, поїздка в метро 
там коштує приблизно 
7 гривень, тролейбус — 
5 — 6 гривень. Транспорт, 
звичайно, дорожчий, але 
значно якісніший, акурат-
ніший, комфортніший, — 
зауважив мій співроз-
мовник. — Ночували ми 

в друзів, тобто на житло 
не тратили грошей. Але 
навіть, якби не мали там 
знайомих, то через соцме-
режі можна знайти людей, 
у яких безкоштовно мати-
мемо змогу поселитися на 
день — два. В крайньому 
разі, на вулиці тепло, то 
можна було їхати з наме-
тами. Щодо харчування, 
то в подорожах голод не 
надто відчувається. Перед 
поїздкою я собі приготував 
дещо і мені цього вистачи-
ло до Мінська, а в Бобруй-
ську ми гостювали в дру-
зів, тож нас і погодували, 
і дали їсти на дорогу.

Подорож із такими чіт-
кими фінансовими обме-
женнями для Володі була 
перша, хоча, як зауважив, 
завжди намагається пла-
нувати все так, щоб у по-
їздках не витрачати бага-
то грошей. Також наперед 
вивчає всі можливі шляхи 
до будь-якої країни, яким 
транспортом найвигідні-
ше їхати — це здешевлює 
поїздку і економить час 
для того, щоб відвідати 
якомога більше міст.

— У всіх випадках, 
якщо їхати напряму, то 
подорож обходиться в де-
кілька разів дорожче, ніж, 
якщо знаходити різні об-
хідні шляхи. По Україні 
зазвичай подорожую авто-
стопом чи електричками. 
Це значно дешевший варі-
ант і дає можливість позна-
йомитися, поспілкуватися 
з різними людьми. Навіть, 
якщо їхати зі Львова до 
Києва, то можна проїхати 
декілька міст, спілкуючись 
з їхніми мешканцями, зна-
ходити нових знайомих чи 

побачитися з давніми. Для 
мене це значно цікавіше, 
ніж просто проспати ніч 
у потязі, — додав хлопець.

— За час поїздки в Бі-
лорусь ми побували в де-
кількох містах, зокрема 
в Мінську, де відвідали 
їхню нову бібліотеку — 
це найцікавіше, що там 
з’явилося останнім часом. 
Її побудували приблизно 
вісім років тому і це одна 
з найоригінальніших су-
часних бібліотек. Зараз 
у світі взагалі рідко буду-
ють бібліотеки. Ця будів-
ля має цікаву архітектурну 
форму: вигляд скляного 
восьмигранника — такий 
собі „граніт науки“, який 
72 метра заввишки, а звер-
ху — оглядовий майдан-
чик, з якого видно значну 
частину Мінська. Це масш-
табне архітектурне тво-
ріння, яке справді вражає.

Білорусь, на думку сту-
дента, — це Європа без де-
мократії.

— Ми об’їздили достат-
ньо різних міст, там якісні 
дороги, навіть у наймен-
ших містах пристойні вок-
зали. Впадало в око й те, 

що є всі умови для людей 
із особливими потребами. 
Також у їхніх містах більше 
зелених зон, парків, багато 
фонтанів, дитячі майдан-
чики. Тобто в соціальному 
плані там дійсно — все для 
людей. Єдине, що непри-
ємно вразило — я не почув 
жодного білоруського сло-
ва. Тобто вони свою мову 
практично втратили, — за-
уважив мій співрозмовник.

У липні Володя брати-
ме участь у міжнародно-
му проекті в Білорусі (там 
буде також молодь із Ні-
меччини, Південної Кореї, 
Польщі, Росії), присвяче-
ному відродженню біло-
руської культури та відбу-
дові Несвіжського замку. 
Також цього літа планує 
поїхати в Грузію. Раніше 
це було простіше, бо авто-
стопом швидкий шлях був 
через Маріуполь, Донецьк, 
Ростов. Зараз доведеть-
ся шукати об’їзні дороги, 
бо місцями, де проходить 
АТО проїхати нереально 
та й до Росії не варто за-
їжджати.

Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

Дивні звірі Марії Примаченко й Олега Пінчука
У холі та на другому поверсі Національного 

музею у Львові ім. А. Шептицького поселились 
фантастичні істоти, виконані в чистих, яскра-
во-насичених кольорах — на картинах Примаченко 
й у вигадливій формі скульптур Пінчука. Об’єднані 
вони спільним образом, назва якого „Добрий лев“.

Твори Марії Примаченко 
вже виставляли у Музеї 
в 2009 році — до 100-річчя 
від дня народження мист-
кині. Тепер вони взяті із 
приватної колекції для 
огляду львів’ян не випад-
ково — всі ці міфологі-
зовані звірі, птахи і квіти 
надихали Олега Пінчука 
на створення власних 
еклектично-дивовижних 
створінь, але вже не на 
площині, а об’ємних, ма-

теріалізованих у велику 
й малу скульптурну фор-
му. Носоріг, жук-скри-
паль, птиці Наполеон, 
Жозефіна і та, що несе зо-
лоті яйця, крилатий лев, 
на якому, бо він же, хоч 
і ричить, добрий, вмости-
лись інші тварини — є що 
роздивлятись, із чим фо-
тографуватись (відвідува-
чі виставки робили це за-
любки, більше, ніж під час 
відкриття інших експози-

цій), над чим усміхатись 
(у скульптурах просвічує 
теплий гумор майстра) 

і витворювати собі різні 
асоціації.

На виставці представ-
лено твори Олега Пінчу-
ка 80–90-х років, 2000-го 
і навіть одна робота, ство-
рена цьогоріч. Простір 
Музею для експонування 
живопису в поєднанні зі 
скульптурою, на переко-
нання автора, є дуже вда-
лим. Крім цього, він давно 
мріяв виставитись на сво-
їй батьківщині (родом — 
з Дрогобича), та й проект 
„Добрий лев“ уже успішно 
пройшов глядацьку пере-
вірку в Києві й містах Єв-
ропи.

Наталя ЯЦЕНКО

„Естамп’15“: львівські 
графіки єднаються
Кафедри графічного дизайну 

ЛНАМу і книжкової гра-
фіки та дизайну друкованої 
продукції УАД — не тільки 
конкуренти, а й партнери для 
співпраці. Принаймні перше 
спільне виставляння їхніх 
найкращих студентських 
робіт, які викладачі відібрали 
за останні три роки, під одним 
дахом і в одних стінах — в залі 
другого поверху Палацу мис-
тецтв — засвідчило це.

На виставці представлено твори, 
виконані в техніці офорту (суха гол-
ка, акватинта, мецотинто), а також 
лінорит та гравюра на картоні — 
майже сотня робіт.

Завідувач кафедри графічного 
дизайну ЛНАМу Микола Шимчук 
вважає, що гра-
фіці, порівняно 
з іншими вида-
ми мистецтва, 
пощастило, бо 
у тоталітарні 
часи її вважа-
ли прикладною 
й експеримен-
тальною, що до-
зволяло митцю 

висловлюва-
тись відкрито 
й більше. Те-
пер же, коли 
обмежень для 
творчого ви-
раження нема, 
студенти волі-
ють займати-
ся дизайном 
і н т е р ’ є р і в , 

проектуванням, які з точки зору 
комерційної є більш вигідними. 
Така виставка мала би, на його дум-
ку, заохоти студентів до графічної 
творчості.

Володимир Стасенко, завідувач 
кафедри книжкової графіки та ди-
зайну друкованої продукції УАД, 
зазначив, що ідея провести спільну 
експозицію була давно і тепер, ог-

лядаючи її, задоволено визнає, що 
вийшла вона органічною.

Мистецтвознавці, зокрема 
куратор виставки Ольга Луков-
ська, сходяться на думці, що мо-
лоді митці, чиї твори оприлюднює 
„Естамп’15“, мають цілком сформо-
ваний мистецький стиль, мислення 
в них сучасне й креативне.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
10–12 липня під гаслом „Ніч духовності 

у Львові“ відбудеться традиційний 
фестиваль „Ніч у Львові“. У ці дні 
музеї, храми, галереї, театри будуть 
відчинені до ночі та наповняться 
цікавими культурними акціями. Кожен 
з трьох днів матиме свою тематику: 
театр, музика, кіно. 

Віце-прем’єр-міністр — міністр куль-
тури В’ячеслав Кириленко ініціював 
відзначення 50-річчя прем’єри філь-
му „Тіні забутих предків“ у вересні 
цього року. Під час святкувань у кіно-
театрі „Україна“ та на площах великих 
міст буде показано відреставровану 
версію „Тіней…“, а в Національному 
художньому музеї відкриють виставку.

Премію Президента „Українська 
книжка року“ у номінації „За видат-
ні досягнення в галузі художньої 
літератури“ отримала трилогія 
львів’янина Левка Різника. Це „Са-
мотність пророка, або Добрий ангел 
Івана Франка: роман-есей“, „Поет 
і владика: роман-есей“ та „Доктор 
і професор, або На шляху поступу: 
роман-есей“. У номінації „За вагомий 
внесок у розвиток українознавства“ 
премію присуджено книзі „Вулиця-
ми старого Києва“, а в номінації „За 
сприяння у вихованні підростаючого 
покоління“ — „З Божого саду. Рослини 
і тварини у Святому письмі“.

За матеріалами інформагенцій
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прем’єра

Дмитро Бортнянський і його  
симфонія життя
У репертуарі заньківчан з’яви-

лась ще одна прем’єра — мало-
відома п’єса Юрія Косача „Скорбна 
симфонія“ (її рукопис було знай-
дено кілька років тому в архівах 
Української вільної академії наук 
у Нью-Йорку), яка лягла в основу 
постановки вистави „Симфонія 
сльози“ народного артиста Украї-
ни Григорія Шумейка.

Твір цікавий хоча б тому, що відкри-
ває нам, можливо, не позбавлену ху-
дожнього домислу, глибину того, що 
стоїть за означенням Дмитра Борт-
нянського як композитора, співака 
і диригента європейського рівня, який 

зробив вагомий внесок у формування 
української та російської музичних 
шкіл. Автор шести опер, камерно-ін-
струментальних херувимських та 
причасних творів, хорових концертів 
постає на сцені театру як жива люди-
на, не позбавлена ілюзій і суперечно-
стей, творча особистість, котрій у Ве-
неції не тільки натхненно творилось, 
а й увижалось небо рідного Глухова, 
ще більше тужилось у холодному Пе-
тербурзі… Опорою в його ностальгії 
за домом була музика, зокрема неза-
вершена симфонія — найдосконалі-
ший і через те невловимий твір усьо-
го життя, в якому митець висловлює 
найпотаємніші почуття й емоції.

Інтриги, спокуси, конфлікти — 
вистава насичена драматизмом 
упродовж усього тригодинного 
дійства, що трохи втомлює. Втім 
героям-акторам вдається витрима-
ти без прогалин сюжетну напругу до 
кінця: вони всі добре вписані у свої 
ролі, особливо органічною є цен-
тральна постать „Симфонії сльо-
зи“ — Борнянський в старості у ви-
конанні народного артиста України 
Степана Глови (в іншому складі — 
Ярослав Мука).

Подивитися прем’єру і скласти 
про неї свої враження можна 14 лип-
ня о 18.00.

Наталя ЯЦЕНКО

litteris et artibus

Покращити простір, потрапити в тренд
Передювілейний, четвертий, 

захист дипломних проек-
тів студентів Технологічного 
коледжу Львівської політехніки 
відділення мистецтв, напряму 
підготовки „Дизайн“ відбував-
ся згідно спеціалізації — одяг 
й інтер’єр. Майбутні випускни-
ки бралися у своїх розробках за 
доволі складні речі, демонстру-
ючи на практиці теоретичні здо-
бутки й оригінальність поглядів.

Студенти більш прихильні у своєму 
виборі до дизайну інтер’єру, тому 
18 робіт на захисті були саме з ньо-
го. І лише вісьмох дівчат зацікавив 
одяг — їх не злякали зняття мі-
рок, розрахунок формул і де-
коли складна технологія по-
шиття. Однак з минулого року 
дизайнерські тенденції серед 
вступників стали вирівнюва-
тись, тому через кілька років 
красивих костюмів і суконь на 
захисті буде більше.

Цьогоріч серед проектів ін-
тер’єрів житлових приміщень, 
розважальних закладів і т. ін. 
з’явились проекти навчальної 
лабораторії та навчально-ви-
робничої майстерні перукар-
ського салону Технологічного 

коледжу. Студенти у своїх роботах 
осучаснюють їх, покращують функ-
ціональність простору, вводять ті 
елементи інтер’єру, які, на їхню дум-
ку, мали б сприяти ефективності ви-
робничого процесу. Вони допускають 
неточності й помилки у розрахунках 
освітлення, робочого місця, але це все, 
зрештою, можна виправити. Ці проек-
ти будуть запропоновані керівництву 
для втілення їх у реальність.

Голова ДЕКу — кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри ди-
зайну костюма ЛНАМу Оксана Феди-
на — звернула увагу, що в проектах 
спостерігається тональна однома-
нітність. Тому варто би студентам 

зосередитись на обґрунтуванні своїх 
кольорових рішень. Аналогічна си-
туація і з вибором стилів — облюбо-
ваний, близький для молоді хай-тек 
(скло, пластик, метал) не завжди 
є доцільним (скажімо, для клубу-ка-
раоке). Втім, не варто бути надмір-
но вимогливим до студентства — усі 
стильово-колірні експерименти, як 
у дизайні інтер’єрів, так і в дизайні 
одягу, в кожного ще попереду.

Хоч хлопців серед випускників 
лише четверо, вони не поступаються 
дівчатам у прагненні бути цікавими 
й творчими — Антон Полікарпов ві-
дійшов від планування готелю, пабу та 
інших „чоловічих“ просторів і створив 

дизайн бусу для подорожі.
Одяг, змодельований, поши-

тий і представлений для захисту — 
це речі, які відзначаються своєю 
„носибельністю“, відображають 
актуальні настрої авторів.

Захист дипломного проекту 
для студента — відповідь самому 
собі, чого він навчився. Після ньо-
го частина випускників піде вчи-
тися далі, а частина — працювати. 
Знайти роботу  можна і під час за-
хисту — на цей захист приходила 
власниця фірми з виготовлення 
вишитих сорочок.

Наталя ЯЦЕНКО

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82


ч. 20-21 [2900-2901]
6 липня — 30 серпня 201522 редакційна пошта

Доброго Дня, реДакціє „ауДиторії“!
Частенько читаю Ваш тижневик. є цікавий і актуальний матеріал, свіжі новини.

як людина старшого віку вважаю, що матеріали на патріотичні теми, пов’язані з війною на Донбасі, повинні бути 
постійно на сторінках тижневика. Пропоную Вам започаткувати сторінки пам’яті і регулярно публікувати на них прозу, 
вірші, фотографії, пов’язані з героїзмом українців на передовій і в тилу, а також матеріали про участь політехніків у рево-
люції гідності. у мене є цікаві спогади наших студентів про Майдан. це теж належить до історії Львівської політехніки.

Сьогодні надсилаю Вам свої вірші, присвячені війні на Донбасі.

З повагою — доцент кафедри програмного забезпечення Євдоким Федорчук

Щиро дякуємо авторові за листа, охоче приймаємо його пропозицію і публікуємо вислані нам матеріали.

Євдоким Федорчук

За честь! За славу! За народ!
Його псевдо — „Француз“
Його псевдо „Француз“. На війні  

він сапером —
Очищає від мін українські донецькі поля,
Що натикали скрізь ЛНР й ДНР-и,
Щоб боялася їх Українська земля.

Ворог там не пройде,
Де поставив „Француз“ свої міни,
Там надійний заслін,
Не пройде тут й ворожа броня.
Захищає він землю — свою Україну,
Його псевдо — „Француз“,
Ми ж молімось за нього щодня!

За повідомленням Міноборони, 
„Француз“ брав участь у битві під Са-
вур-Могилою, створюючи мінні заго-
родження. Незважаючи на обстріли 
ворожої піхоти, розміновував пере-
прави і мости, даючи можливість укра-
їнським військам для маневру. Міни, 
які він установив, зупинили колони 
бойовиків під Маріуполем. Обличчя 
одного з найкращих саперів Збройних 
сил України тепер можна побачити на 
поштових марках. Серія марок із зо-
браженням військовослужбовця нази-
вається „За честь! За славу! За народ!“.

Пам’яті юних кіборгів
Україно моя! Східні крила твої
Почорніли від диму і крові.
Там найкращі сини йдуть у тяжкі бої
Й до загину стояти готові.

Леґінь, воїн, мов кіборг — безвусий юнак,
Йому жити б, учитись, кохати.
В нього зброя в руках , без вагання ознак,
Без страху він пішов воювати.

Він відважно ішов у найтяжчий прорив,
Наче тигр, був готовий до бою.
Він над смертю сміявся й завжди говорив:
„Побратими, не плачте за мною“.

Рідна земле моя! У важкій боротьбі
Тебе кров’ю сини окропили.
Ти притихла на мить у прощальній журбі —
Знов героя ховаєш в могилу…

18-річний „кіборг“ з позивним 
„Сєвєр“ загинув, захищаючи Донець-
кий аеропорт. Мав веселу вдачу 
і просив побратимів не оплакувати 
його.

Захисникам України
Земле вкраїнська! На тобі —  

незагоєна рана,
Бо прийшла у степи твої знову  

кривава біда.
Там, де шаблі свистіли, де гуляли  

загони Богдана,
Хижі лапи свої простягнула новітня орда.

Пам’ятай, рідний краю, пекельну  
військову роботу,

Скільки нас полягло, скільки й досі  
не знайдено нас!

Ми тебе захищали до сьомого поту
В українських степах, потемнілий  

від горя Донбас.

Працьовитий народ швидко  
рани твої залікує.

Більш ніколи ніхто не ділитиме нас.
Проженемо орду і тебе відбудуєм,
Ти засяєш у славі, наш рідний,  

вкраїнський Донбас!

Світлини із сайту „Української правди“ 
та „Рік АТО у фотографіях“
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поради лікаря

Загартовуймося!

Літо — час для мандрів, відпочинку, купання у річці чи морі. Влітку ми біль-
ше, ніж в іншу пору, перебуваємо на свіжому повітрі, їздимо в гори чи до 

моря, зрештою, провадимо більш активний спосіб життя. Ці всі чинники спри-
яють загартовуванню організму.Про це нашим читачам розповідає сімейний 
лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини клініки сестер Похмурських 
Наталя Похмурська-Гудим.

Тепла пора — найспри-
ятливіша для загартуваль-
них процедур. Той, хто 
часто хворіє простудни-
ми захворюваннями, саме 
влітку має шанс зміцнити 
свій організм.

Чи всім підходить за-
гартування? Ні, загартову-
ватися не можна у гострий 
період запальних захворю-
вань, особливо коли є ар-
трит, плечолопатковий пе-
ріартрит, ГРВІ, запалення, 
бронхіт тощо. Лише тоді, 
коли людина одужала, то 
може розпочинати проце-
дури загартування.

Починати раджу з най-
простішого — обтирання. 
Для цього змочуємо руш-
ник у воді (33 градуси для 
дорослих і 35 — для дітей), 
добре викручуємо і обти-
раємося при комфортній 
температурі примі-
щення, а коли спе-
ка, то надворі. По-
ступово обтираємо 
шию, груди, спину, 
ноги. Щодня змен-
шуємо температуру 
води на півградуса 
(це стосується як до-
рослих, так і дітей), 
аж до 15-ти градусів 
для дітей і 12-ти — 
для дорослих.

Тепер можна перехо-
дити до наступного етапу 
загартування — обливан-
ня. Обливаємося водою та-
кої температури, при якій 
завершили обтирання. Але 
починаємо з однієї хвили-
ни і поступово збільшуємо 
час до трьох—п’яти. Цю 
процедуру важливо завер-
шувати розтиранням ніг 
до гарячості.

Багато хто робить кон-
трастний душ. До нього 

треба звикати поступо-
во — перші два тижні 
приймати душ комфортної 
температури, лише потім 
упродовж 5–10 с — стру-
мінь холодної води, а че-
рез два тижні переходимо 
на два-три контрасти.

Ходіння по росі — ще 
один вид загартовуван-
ня. Влітку це робити дуже 
легко. Треба лише проки-
нутися, коли є роса, щоб 
вона не встигла зійти, 
і ходити по ній. До осені 
роса охолоджується, а ми, 
відповідно, гартуємося. 
Часто після таких трива-
лих процедур навіть ди-
тина взимку готова ходи-
ти босоніж по снігу. Раджу 
ходити по росі не менше 
п’яти хвилин, а вже восе-
ни дозувати час (до п’яти 
хвилин). Після холодні-

шої роси восени раджу 
розтирати ноги сухим 
рушником до почервонін-
ня шкіри. І одягнути теплі 
шкарпетки.

Жінкам корисно об-
тирати обличчя кубика-
ми льоду, особливо коли 
на холоді синіє ніс, що 
свідчить про розширення 
судин чи особливу чутли-
вість шкіри до холоду. Для 
того можна заморожувати 
кубики з відвару ромашки 
чи троянди.

Купання у водоймі та-
кож сприяє загартовуван-
ню. Після тієї процедури 
не забудьмо зігрітися, доб-
ре висушитися, щоб не йти 
по вітрі з мокрими вухами 
й не підхопити отиту, а та-
кож випити шипшиновий 
чай, який принесли зі со-
бою у термосі.

Сонячні ванни також 
корисні за умови, коли 
нема ніяких пухлин, осо-
бливо їх раджу при хро-
нічному остеохондрозі, 
спазмах м’язів. Їх треба 
приймати дуже обачно, 
щоб не обпектися, бо при 
опіках зростає ризик раку. 
Організм треба лише про-
грівати! Найоптимальніше 
це робити вранці до 11-
12 год і після обіду з 16-ї. 
Застереження — уникайте 
спеки!

Раджу робити 
надворі гімнасти-
ку — тобто прийма-
ти повітряну ванну. 
У прохолодні дні піс-
ля того вдягніть те-
плий одяг.

Категорично не 
можна відразу по-
чинати процедуру 
з низької темпера-
тури води! Організм 

мусить звикнути до неї. 
Лише за чіткого дотриман-
ня методики процедура не 
зашкодить, людина не за-
хворіє, а її імунітет підви-
щиться.

Якщо під час процедур 
ми захворіли, то припиня-
ємо їх, а одужавши, почи-
наємо спочатку, від най-
вищої температури води, 
бо організм уже відвик від 
цього. Недобре облива-
тися, коли маємо, скажі-
мо, запалення плечового 

суглоба — тоді обливаємо 
тіло не з шиї, а з грудей.

Немає значення, в 
який час доби проводити 
процедури. Якщо зран-
ку, то вони пробуджують 
і тонізують організм. Од-
нак „совам“ це зручніше 
робити серед дня, часто 
ближче до вечора. Коли б 
ви не проводили процеду-
ри, користь для організму 
буде однакова.

Загартувальні проце-
дури важливо виконувати 
в той самий час. У такому 
разі організм на них вичі-
кує, як на їжу.

Користь від загарту-
вальних процедур — тре-
нується капілярне русло, 
особливо це важливо для 
хворих на серцево-судин-
ні недуги, при пониженому 
імунітеті, різних судинних 
змінах. І зменшується ри-
зик захворіти на простудні 
недуги, адже коли ми за-
гартовуємось, то організм 
легше переносить коливан-
ня зовнішньої температу-
ри. Також загартовування 
нормалізує нервову систе-
му, людина стає стримані-
шою, врівноваженішою, 
працездатнішою, в неї по-
ліпшується настрій.

Ці процедури раджу 
продовжувати й після 
літа. Якщо ми перестає-
мо їх виконувати, то ор-
ганізм відвикає від цього 
дуже швидко — всього за 
три-чотири тижні, а в ді-
тей — до тижня.

Записала  
Ірина МАРТИН
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Через терни зрад і травм до перемог
При плануванні тренувань 

і змагань сезону 2014 — 
2015 центральне місце для чоло-
вічої збірної команди з волейбо-
лу Львівської політехніки мала 
Універсіада України.

Підготовка команди до змагань 
ускладнилась тим, що з її складу 
через різні причини вибули грав-
ці з ігровим досвідом — Дмитро 
Скляренко (ІІМТ), Олексій Гуцуляк 
(ІЕСК), Дмитро Сорока (ІГДГ), Сер-
гій Костромін (ІЕСК), Ростислав 
Жебрацький (ІХХТ), Сергій Матигін 
(ІКТА). Такий випадок стався уперше 
за 44 роки моєї роботи з різними ко-
мандами Львівської політехніки…

Перший етап Універсіади — зма-
гання серед ВНЗ області, який визна-
чав двох представників Львівщини 
для участі в Універсіаді України. 
Наша команда впевнено провела 
ігри першого етапу, перегравши сво-
їх суперників — ЛНАУ (3:0), НЛТУ 
України (3:0), ДДПУ ім. І. Франка 
(3:0) і ЛДУБЖД (3:0).

Перед відповідальною грою з ко-
мандою ЛДУФК нові труднощі — під 
час гри з командою ДДПУ ім. І. Фран-
ка отримує важку травму Олександр 
Патлатюк, а Юрій Магоцький не з’яв-
ляється ні на тренування, ні на гру, 
а виступає у ролі глядача. Незважа-
ючи на це, команда Політехніки мо-
білізує свої, насамперед психоло-
гічні, зусилля і дає „бій“ супернику: 

програвши у гострій боротьбі першу 
й другу партії, перемагає у третій та 
четвертій. У п’ятій, вирішальній пар-
тії, яку у волейболі називають лоте-
реєю, поступається з рахунком 13:15. 
Але команда ЛДУФК не виїжджає на 
гру з командою ДДПУ ім. І. Фран-
ка — і політехніки стають чемпіона-
ми Універсіади Львівщини. Зональ-
ні змагання визначено так: ЛДУФК 
гратиме у Рівному, Політехніка — 
у Чернігові.

У перший день змагань у Черні-
гові в політехніків відбулася зустріч 
з командою ХНУ ім. В. Каразіна. 
Наші гравці зуміли налаштуватися 
на самовіддачу й під проводом ка-
пітана команди Михайла Бібера та 
диспетчера Юрія Білана виграють 
гру з рахунком 3:1.

Суперник другого ігрового дня 
команда НУФВСУ (Київ) у впер-
тій боротьбі переграє політехніків 

у першій та другій партіях. У третій 
партії на заміну виходить Микола 
Калашник і стає лідером атак нашої 
команди. Його результативні дії на-
дихають гравців, додають їм впев-
неності у свої сили. Під час зустрічі 
з командою ЧНПУ ім. Т. Шевченка 
(Чернігів), котра виступає у супер-
лізі України, наші хлопці боролися, 
хоч і програли з рахунком 20:25, лише 
у першій партії. У наступних партіях 
боротьби не вийшло — клас ігрової 
підготовки суперників був вищий.

Результат виступу нашої коман-
ди — ІІ місце і вихід у фінал (8 ко-
манд). Однак організатори Універсіа-
ди змінюють положення про змагання 
і призначають фінал чотирьох — по-
літехніки отримують для командного 
заліку Універсіади 264 очки.

Команда ЛДУФК, яка виступала 
в Рівному, де їхніми суперниками 
були менш сильні суперники, ніж 
у зоні політехніків, посіла ІІІ місце 
(180 очок).

Спортивну честь Політехніки гід-
но захищали Михайло Бібер (ІІМТ), 
Юрій Білан, Борис Філіпенко (ІГДГ), 
Владислав Гомоля, Дмитро Нагорний 
(ІКТА), Андрій Штендера (ІАРХ), 
Микола Калашник (ІЕСК), Олег Пілі-
пенко (ІТРЕ), Юрій Семенюк, Данило 
Шкурко, Ігор Тотикайло (ІНПП).

Арнольд ПРОХОРОВ,  
майстер спорту,  

тренер на громадських засадах

спортогляд

Щось — уперше, щось — традиційно
21 червня світ відзначив перший 
Міжнародний день йоги, який от-
римав офіційне визнання ООН. Ге-
неральний секретар організації Пан 
Гі Мун заявив, що йога є доступним 
засобом для зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я, виховує повагу 
до людей і до довкілля. Прохання до 
ООН відзначати такий День подав 
торік прем’єр-міністр Індії Нарен-
дра Моді.

У Львові пройшов традиційний 
щорічний фестиваль футбольних 
вболівальників „Єврофан“, участь 
в якому взяло 24 фан-команди із 
17 країн Європи. Мета фестивалю 

незмінна: зблизити вболівальників 
різних країн і дати їм можливість 
побачити Львів. Усі матчі проходи-
ли на львівських стадіонах, а також 
у Винниках, у період з 25 до 28 черв-
ня. Фінал турніру приймав стадіон 
„Скіф“ на вул. Черемшини, 17.

Міністр молоді та спорту Ігор 
Жданов заявив, що Україна через 
брак грошей не претендуватиме на 
проведення „Євробаскету-2017“. 
Кошти відсутні для створення необ-
хідної спортивної інфраструктури, 
крім цього, погано впливає на ситуа-
цію війна на сході. Проте, за словами 
міністра, Україна готова прийняти 

зустрічі команд однієї з груп цього 
міжнародного турніру.

У столиці Азербайджану Баку 
вперше в історії спорту з 12 до 
28 червня пройшли Європейські 
ігри — багатовидові спортивні зма-
гання. Участь у Європейських іграх 
взяло понад 6 тисяч спортсменів із 
49 країн Європи. Україну на цих зма-
ганнях представляло 243 спортсме-
ни. На завершення змагань у скарб-
ничці українців було 46 нагород. За 
кількістю медалей Україна посіла 
п’яте місце.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.osvita.com.ua%2Fua%2Funiversities%2F278%2F&ei=nxGIVbjcMcGtsgGim6P4BA&usg=AFQjCNElSzRo70Dhf20e5ZVlEs6uunTwFg&sig2=6Vppei-C7KmwFJW7uiyZ1Q&bvm=bv.96339352,d.bGQ
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Кросворд
Горизонтально:
5. Спеціально обладнане вікно в крамниці з виставлени-
ми в ньому зразками товарів. 7. Невелика ручна пилка 
для різання металу. 10. Адміністративно-територіальна 
одиниця у Франції. 11. Невелика садово-паркова спору-
да для відпочинку й захисту від сонця, дощу. 12. Казка 
Пантелеймона Куліша. 14. Основний склад працівників 
організації, підприємства. 15. Найвідоміший вулкан 
Ісландії. 17. Продавець газет на вулиці. 19. Органічне 
добриво, що складається з суміші землі, торфу, рослин-
них і тваринних відходів. 21. Коханець, що перебуває на 
утриманні жінки. 24. Традиційний персонаж італійської 
„комедії масок“, який носив костюм з різнокольорових 
клаптиків матерії; блазень. 26. Єврейське громадське 
самоуправління; єврейська громада. 27. Металева кон-
струкція над сценою з декількома джерелами світла в 
одному рефлекторі. 29. Невеликий плід трав’яних і ку-
щових рослин. 31. Шкільна письмова робота, що передає 
зміст якогось прочитаного літературного твору. 33. Те-
орія і практика літання на апаратах, легших за повітря; 
повітроплавання. 34. Озеро в Угорщині. 35. Мінерал 
яскраво-зеленого кольору, який використовують для 
виготовлення художньо-декоративних виробів. 

Вертикально: 
1. Гра у відповіді на запитання з різних галузей знань. 
2. Вид металевої застібки для одягу, яка складається з 
двох частин. 3. Грошовий знак, виготовлений з металу. 
4. Художньо виконана етикетка, де вказано кому на-
лежить книжка і яку наклеюють на внутрішньому боці 
обкладинки. 6. Пісня, яку виконував Назарій Яремчук, на 
слова В. Крищенка, музика О. Злотника. 8. Живий орга-
нізм, людина, тварина. 9. Розділ теоретичної механіки, 
що вивчає закони рівноваги тіл. 13. Картина, на якій 
зображено предмети побуту, квіти, фрукти, забиту ди-
чину. 14. Група осіб при якомусь правителі, уряді, що ін-
тригами скеровує державні справи у власних інтересах. 
15. Художній прийом у літературі й мистецтві, що ґрун-
тується на свідомому перебільшенні, контрастах реаль-
ного й химерного, трагічного й комічного. 16. Мудрий 
шанований чоловік у народів Середньої Азії. 18. Неве-
ликий полохливий звірок з куцим хвостом і довгими ву-
хами. 20. Ретельний офіційний огляд з метою виявлення 

чогось прихованого або недозволеного. 22. Суцільний 
шар льоду на поверхні водойми. 23. Попередня згода 
держави на прийняття певної особи як голови дипло-
матичного представництва іншої держави. 25. Держа-
ва в Океанії та Південно-Східній Азії. 28. Чорноп’ята 
африканська антилопа. 30. Великий водоплавний птах, 
поширений на півночі Європи, Азії і Північної Америки. 
31. Проміжок часу, обмежений певними датами, подія-
ми. 32. Загальноприйнятий порядок, правила, які здавна 
існують у громадському житті й побуті якогось народу, 
суспільної групи.

Склала Христина ВЕСЕЛА

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
9 липня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
10 липня — „Лебедине озеро“ (балет). 18.00.
11 липня — „Травіата“ (опера). 18.00.
12 липня — „Аїда“ (опера). 18.00.
16, 18 липня — „Весела вдова“ (оперета). 18.00.
17 липня — „Балет-fest“ (концертна 

програма). 18.00.
19 липня — „Даремна обережність“ 

(балет). 12.00, „Орфей і Еврідіка“ 
(опера). 18.00.

22 липня — „Жізель“ (балет). 18.00.
23 липня — „Циганський барон“ 

(оперета). 18.00.

24 липня — „Корсар“ (балет). 18.00.
25 липня — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
26 липня — „Бал-маскарад“ (опера). 18.00.
29 липня — „Я тебе кличу“ (концертна 

програма, до 150-річчя від дня 
народження Митрополита 
Андрея Шептицького). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
8 липня — „Назар Стодоля“. 18.00.
9 липня — „Знак у вікні“ (прем’єра). 18.00.
12 липня — „Сільва“. 18.00.
14 липня — „Симфонія сльози“  

(прем’єра). 18.00.
15 липня — „Дама з камеліями“. 18.00.

16 липня — „Циліндр“. 18.00.
18, 19, 25, 26 липня — „Безодня“. 18.00.
21 липня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
22 липня — „Ханума“. 18.00.
23 липня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
24 липня — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
9 липня — „Безіменна зірка“. 18.00.
10 липня — „Лавка“ (прем’єра). 19.00.
11 липня — „Смак до черешень“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
21, 29 серпня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
22 серпня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
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Колектив кафедри захисту інформа-
ції Інституту комп’ютерних техноло-
гій, автоматики та метрології Львів-
ської політехніки висловлює щирі 
співчуття доценту кафедри Андріяну 
Збіґнєвичу Піскозубу з приводу втра-
ти найріднішої людини —

матері.

Підтримуємо Вас та сумуємо разом 
з Вами та Вашою родиною.

Колектив кафедри фізики Інституту 
прикладної математики та фундамен-
тальних наук Львівської політехніки 
висловлює щирі співчуття доценту 
кафедри Федору Михайловичу Гонча-
ру з приводу смерті його

матері.

Дирекція Інституту гуманітарних і со-
ціальних наук Львівської політехніки 
та кафедра української мови вислов-
люють глибоке і щире співчуття ви-
кладачеві кафедри української мови 
Наталії Зіновіївні Дрівко з приводу 
тяжкої втрати — смерті

матері.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

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

70,00 грн.; 
•  комерційного характеру (понад 

60 слів) — за тарифами реклами; 
•  про загублені документи — 

10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;

Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку 
на додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

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

Тел. (0322) 258-21-33, 

http: //www.audytoriya.lviv.ua,   
e-mail: audytoriya@gmail.com

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 замов ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при пошуку 
матеріалів редак цією — 250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакці-
єю до виготовлення кінцевого зразка — 
350 грн.

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

крайній термін подання реклами —  
10 днів до виходу газети.

Адреса редакції:  
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103. 
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передплата-2015
Пропонуємо передплатити освітній студентський тижневик „Аудиторія“ на 2015 рік 
через відділення „Укрпошти“.

Передплатний індекс 35004 .
Вартість передплати:
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12 місяців — 75,96 грн.

реклама та оголошеннЯ

 не проґав можливість!

Молодь змінить Україну

Благодійний фонд Богдана Гаврилишина оголошує набір на 
програму „Молодь змінить Україну-2016“.

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

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


ч. 20-21 [2900-2901]
6 липня — 30 серпня 2015 27

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: info@polynet.lviv.ua,  audytoriya@gmail.com • http://www.audytoriya.lviv.ua

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 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 152780

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 та останній сторінках  
світлини Катерини ГРЕЧиН.

Многая  
літа!

Напередодні ювілею щиро вітаємо 
ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“

Юрія Ярославовича  
БОБАЛА.

Шановний Юрію Ярославовичу! Ви — мудрий і авторитет-
ний керівник, фахівець і наставник, яскрава особистість із 
високими моральними якостями. Ви є невід’ємною частиною 
історії становлення і розвитку Національного університету 
„Львівська політехніка“ — одного з найпрестижніших ви-
щих навчальних закладів України.

Завдяки широкій ерудиції, таланту дослідника, науковця, 
організатора Ви робите вагомий внесок у розвиток вітчиз-
няної науки й освіти. Колектив університету впевнений, що 
Ваш професіоналізм, досвід та невичерпна енергія і надалі 
сприятимуть дальшій розбудові високої школи в Україні.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, радості, миру й безмежно-
го людського щастя, любові і злагоди у Вашій родині.

реклама та оголошеннЯ

Многая 
літа!

Колектив кафедри 
теоретичної та при-
кладної економіки 
Інституту економіки і менеджменту На-
ціонального університету „Львівська по-
літехніка“ щиро вітає з ювілеєм завідувача 
кафедри

Жанну Василівну  
ПОПЛАВСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
дипломи спеціаліста ВК № 37535741 та бака-
лавра ВК  №  34722836, видані Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гасиджака Тараса Романовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Комарницької Марії Володимирівни; 
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кот Анастасії Олександрівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Петрушак Наталії Олегівни;
студентський квиток №  08969185, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Котули Вікторії Валеріївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бурко Юлії Володимирівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Керека Павла Степановича;

залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Петрин Мар’яни Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Цимбали Надії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Якубця Василя Івановича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Козака Володимира Ігоровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Павлишин Орисі Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Букліва Тараса Ярославовича;
студентський квиток № 1213561, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ференца Ростислава Богда-
новича;
студентський квиток №  09181442, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Сучка Романа Вікторовича;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Голяк Соломії Орестівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Іванюка Руслана Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ревук Анни Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Рудко Соломії Андріївни;
студентський квиток № 10318023, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Мурзи Марка Микола-
йовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Чергавої Аліни Юріївни;
залікову книжку № 1410344, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Охота Максима Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Матури Остапа Мирославовича.



Малюнки лауреатів  
міжнародного конкурсу „Життя ― Тобі“

Наталія Карабін. „Ангел-хоронитель“

Софія Житнік. „Сучасні події в Україні“

Наталія Лисак. „Герої не вмирають“

Яна Рогожкіна. „Я хочу жити у мирі!“

Даніела Рибак. „Посланці миру“

Дмитро Двірний. „Герої сьогодення“Юлія Піщик. Без назви


