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Чи комфортна для вас вулиця Бандери?

Анна Корсун, студентка третього курсу Інституту 
архітектури: 

„Більше зелені і громадського простору“
Бачу проблему з тротуарами (вибоїни, нерівності); паркінгом 
(машини на тротуарах). Хотілося б більше зелені: скажімо, зе-
лена смуга, яка розмежовує тротуар і проїжджу частину. Був би 
доречним і громадський простір з відповідними комунікація-
ми, безплатним Wi-Fi, де можна було б посидіти у гарну погоду.

Нікіта Пахно, студент другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Можна колесо загубити!“
Я живу поруч з цією вулицею. Бруківка на дорозі — просто 
жах: їздити на машині неможливо. У деяких місцях трам-
вайна колія є вище, ніж бруківка, і коли її перетинаєш на 
авто, можна колесо загубити! Бракує і світлофорів, зокрема 
навпроти першого і головного корпусів Політехніки (біля 
трамвайної зупинки), де пішохідні переходи малопомітні — водії летять і 
не пропускають людей. Ще хотілося б більше лавочок і кав’ярень, кращого 
освітлення. 

Василь Савчук, студент четвертого курсу Інституту 
архітектури, учасник воркшопу „Вулиця для всіх“:

„Важливий комплексний підхід“
Під час воркшопу ми побували на території, а потім провели 
аналіз, працювали у групах. Серед актуальних питань: впо-
рядкування паркінгів, насаджень і озеленення (дерева на 
вулиці — у різному стані, де-не-де ростуть хаотично). Тут 
важливий комплексний підхід: скажімо, впорядкування на-

саджень дозволяє думати про велодоріжки. Серед цікавих ідей, які ми роз-
глядали, — від бібліотеки на Професорській (бічна вулиці Бандери) зробити 
студентську вулицю, з пішохідною зоною і паркувальними місцями.

Анастасія Широка, асистент кафедри теоретичної і 
практичної психології Львівської політехніки:

„Для велосипедиста — це „лінія 
перешкод“ і тест на людяність“
Регулярно їжджу ровером. З точки зору велосипедиста ву-
лиця Бандери — це „лінія перешкод“: не дерево — то маши-
на, не машина — то люди, не люди — то бордюр, не бордюр 
— то крива дорога чи виступи від магазинів. Це тест для 
велосипедиста і загалом на толерантність, взаємоввічливість, людяність. 
Я не бачу, як можна пристосувати вулицю Бандери для велоруху, може, хіба 
з боку Політехніки… Адже структура вулиці складна, біля Політехніки і на 
стихійному ринку біля костелу — завжди велике скупчення людей. Зміни 
потрібні, і тут треба подивитися на ситуацію очима всіх учасників: і влас-
ників авто та кафе, і студентів, і т.д.

Опитувала Ірина ШУТКА

Запала плитка на тротуарі, навала 
машин — годі не те, що дорогу, 
а й по хіднику перейти, а про 
комфортне пересування вело-
сипедом не варто й казати… 
Це, мабуть, не раз мали можли-
вість спостерігати-відчувати 
десятки політехніків, які щодня 
ходять-їздять до університету 
вулицею Степана Бандери.

Однак все недобре може і мало б 
змінитись завдяки проекту „Ву-
лиця для всіх — партисипативне 
планування вулиці у Львові“. 
Його ініціював Інститут міста, ко-
ординатором проекту є експерт з 
питань урбаністики Штефан Габі. 
А реалізовують його за домовле-
ністю керівних органів Львова 
і Ляйпцига та за фінансового 
сприяння Федерального мініс-
терства економічної співпраці та 
розвитку Німеччини. Стартував 
процес восени, з приїздом до 
нашого міста Торбена Гайнеман-
на (керівника відділу загального 
планування, транспорту та під-
земного будівництва міськради 
Ляйпцига), який докладно про-
аналізував стан вулиці. Проект, 
як передбачено, триватиме три 
роки: цьогоріч — напрацювання 
ідей та рішень (дослідницька, 
аналітична робота, дискусії), 
2017-18-го — сама реконструкція 
за кошти міста Львова. Пошук 
оптимального варіанту рекон-
струкції вулиці відбувається за 
німецьким сценарієм — із макси-
мальним залученням до процесу 
планування на ранніх стадіях 
всіх зацікавлених сторін (це і є 
партисипативність): експертів, 
мешканців вулиці, бізнесу, який 
там працює тощо.

Звичайно, вулиця Бандери — дуже 
важлива для університету: полі-
техніки є і її користувачами, і до-
лучаються до проекту як фахівці 
(це архітектори, транспортники). 
Зокрема взяли участь у першо-
му воркшопі щодо майбутньої 
реконструкції, а 1 квітня — і в 
презентації його результатів 
усім зацікавленим, де говорили 
про основні проблеми вулиці та 
поцікавились, якою свою вулицю 
хотіли б бачити її мешканці.

Продовження теми на 9 с.
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освітня виставка

Вища освіта в Україні та Польщі
У Львові  1 – 2 квітня відбула-

ся III Міжнародна виставка 
„Вища освіта — 2016“. Цього 
разу акцентували на можливос-
тях навчання у Польщі.

Абітурієнти та їхні батьки мог-
ли дізнатись про особливості нав-
чання у вишах Вроцлава, Кєльце, 
Любліна, інших польських міст, а 
також у Києві, Запоріжжі, Одесі, 
Дрогобичі, Львові (Політехніка 
цьогоріч участі не брала). Відбу-
лись презентації навчальних за-

кладів, молодіжних програм, як-
ось Study in Poland, Teraz Wroclaw, 
майстер-клас від мовної школи 
eWords тощо.

У Польщі нині навчається 
23 тис. студентів з України, зазна-
чив на відкритті виставки Влод-
зімєж Сульгостовський, радник 
Генерального консула Республіки 
Польща у Львові. Польські виші 
створюють конкуренцію укра-
їнським, однак це сприяє підви-
щенню якості української вищої 
освіти, вважає Володимир Коруд, 

в.о. віце-президента Львівської 
торгово-промислової палати, за 
підтримки якої проходить вистав-
ка. Організовує захід Міжнарод-
ний освітній центр за сприяння 
профільних органів ЛОДА й Львів-
ської міськради.

„Вища освіта“ — перша спеціа-
лізована виставка навчальних за-
кладів на теренах Західної Укра-
їни, на якій представляють виші 
України та Європи.

Ірина ШУТКА

почесне звання

Евген Чолій — doktor honoris causa
На урочистому засіданні Вченої ради ректор університету профе-

сор Юрій Бобало вручив диплом доктора honoris causa Львівської 
політехніки видатному юристові і діячеві міжнародного права, одно-
му з провідних захисників України, президентові Світового конгресу 
українців Евгенові Чолію. 

З такою ініціативою виступив 
Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки, якого з 
Евгеном Чолієм єднає давня парт-
нерська дружба. 

Після урочистої присяги 26-го 
доктора honoris causa Львівської 
політехніки ректор Юрій Бобало 
вручив йому відповідний диплом. 
Евген Чолій подякував за надання 
йому такого високого наукового ти-
тулу і зокрема сказав:

— Я горджуся тим, що відтепер 
Львівська політехніка є і моїм уні-

верситетом, а надання мені цього по-
чесного титулу сприймаю, як високу 
оцінку очолюваного мною СКУ, який 
разом з об’єднаною навколо нього 
українською діаспорою всебічно до-
помагає нашій духовній Батьківщині 
— Україні — захистити свою неза-
лежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність, стати європейською, 
модерною та заможною державою.

Доктора honoris causa привітали 
Надзвичайний і Повноважний По-
сол Канади в Україні Роман Ващук, 
Почесний Консул консульства Кана-
ди у Львові Оксана Винницька-Юси-  

пович, директор представництва 
Світового конгресу українців Сергій 
Касянчук та народний депутат Укра-
їни Оксана Юринець.

Про перебування шановного 
гостя у Львові „Аудиторія“ розпо-
вість у наступному числі.

Катерина ГРЕЧИН

хресна хода

Львів’яни помолилися за полеглих, політичних                                  
в’язнів і полонених
У Хрестопоклонну неділю, 3 квітня, у Львові відбулася велелюдна 

Хресна хода, в якій взяло участь понад 50 тисяч вірян. 

Особливістю цьогорічної ходи 
було те, що в основу молитовних тек-
стів заклали життєпис багаторічного 
в’язня радянського ГУЛАГу та місце-
блюстителя підпільної Греко-като-
лицької церкви в Україні, блажен-

ного священномученика о. Василія 
Величковського. Під час ходи несли 
мощі та ікону блаженного. 

Віряни помолилися за українців, 
полеглих у національно-визвольній 
боротьбі минулого і нинішнього 

століть, за незаконно ув’язнених та 
полонених українців. На певних від-
різках ходи процесійний хрест несли 
єдиний звільнений на сьогодні су-
часний політв’язень РФ Юрій Яцен-
ко, вдова генерал-майора Сергія 
Кульчицького та інші достойники. 

Н. П.
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олімпіада

Перемогу 
здобули найкращі
У Львівській політехніці на базі кафедри менедж-

менту і міжнародного підприємництва ІНЕМ 
пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олім-
піади з дисципліни „Міжнародна економіка“.

В ній взяли участь 100 студен-
тів із 22 вищих навчальних закладів 
України з усіх галузей знань та спе-
ціальностей за ОКР „магістр“, „спе-
ціаліст“ та „бакалавр“, які вивчали 
міжнародну економіку. 

Всеукраїнська студентська олім-
піада формувалася із двох частин: у 
першій студенти мали відповісти на 
тести, у другій — розв’язати задачі, 
продемонструвавши водночас свою 
креативність та оригінальність. За 
рішенням журі перемогу серед магі-
стрів здобули: Катерина Грубецька 
(перше місце, КНУ ім. Т. Шевченка), 
Катерина Кудас (друге місце, ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця), Олександр Фролов 
(третє місце, ДНУ ім. О. Гончара). 

Найкращими се-
ред спеціалістів 
стали, посівши 
відповідно пер-
ше, друге та тре-
тє місця, — Юлія Сєргєєва (Львівська 
політехніка), Світлана Півторан та Ві-
кторія Тараненко (ЛНАУ). Бакалаври 
поділилися так: перше місце — Андрій 
Кочетков (КНЕУ ім. В. Гетьмана); два 
других — Аліна Гроховська (ДНУ 
ім. О. Гончара) та Анастасія Мельник 
(Львівська політехніка); три третіх — 
Єлизавета Рудик (КНУ ім. М. Остро-
градського), Марина Прокопенко 
(СДУ) та Ірина Триліс (ЗНУ). 

18 осіб отримали грамоти за пере-
могу у номінаціях: „Системність мис-

лення“, „Фундаментальні знання“, 
„Креативний підхід до виконання зав-
дань“, „Неординарність розв’язування 
задач“, „обґрунтованість результатів 
розв’язання задач“. Усі учасники олім-
піади отримали сертифікати. Філіп 
Чмихун, Андрій Кочетков та Марина 
Прокопенко подякували господарям за 
гостинний прийом, цікаві тести і при-
ємно проведене дозвілля, а своїм ви-
кладачам — за фундаментальні знання 
і підтримку на олімпіаді. 

Катерина ГРЕЧИН

презентація

„Brain Academy“ вже у Львові
На базі Львівської політехніки, 30 березня відкрито навчальний 

ІТ-центр „Brain Academy“. У ньому готуватимуть кваліфікованих 
молодих айтішників, а по закінченні курсів видаватимуть міжнародні 
сертифікати. Підвищити свою кваліфікацію в центрі зможуть і працю-
ючі програмісти та тестувальники.

Координатор освітніх програм 
центру у Львові Христина Ковтун 
відзначила, що це вперше у місті 
відкривається навчальний центр 
підготовки ІТ-спеціалістів за між-
народними стандартами. Його від-
ділення вже є у Києві, Тернополі, 
Одесі, незабаром ще одне відкри-
ють і в Дніпропетровську. Центр має 
сертифікованих тренерів, готових 
ділитися своїми знаннями на ринку 
освіти, що, по-своєму, гарантувати-
ме студентам якісне навчання і даль-
ше працевлаштування у провідні 
ІТ-компанії. 

Проректор Роман Корж під-
креслив, що Львівська політехніка 
відкриває свої двері для всіх освіт-
ніх програм й співпрацює з усіма 
ІТ-компаніями Західної Украї-

ни, а тепер іще із центром „Brain 
Academy“, і має на меті стати пов-
ноцінним учасником підготовки 
спеціалістів міжнародного рівня. 
Через цей проект залучатимуть до 
навчального процесу підприєм-
ців-практиків.

Директор ІКНІ професор Микола 
Медиковський теж радий, що такий 
центр відкривається саме на базі його 
інституту, адже ІКНІ має добрі кон-
такти з усіма львівськими ІТ-компані-
ями. Відтепер співпрацюватимуть із 
невиробничою компанією, що надає 
освітні послуги у галузі ІТ тим, хто 
хоче удосконалити свій фах, досягну-
ти освітніх і кар’єрних успіхів у галузі 
інформаційних технологій: „Нині це 
дуже актуально, адже ІТ-індустрія є 
провідною у світі і за нею — майбут-

нє. Створення у Львові такого центру 
й започаткування системного підходу 
до розвитку ІТ-освіти — дуже важлива 
подія для Львівської політехніки, а в 
перспективі й для ІТ-індустрії міста“.

Генеральний директор „Brain 
Academy“ Ігор Закалов розповів про 
свій шлях до створення в Україні ін-
новаційного навчального центру. 
Нині він радо допомагає студентам 
і всім охочим отримати престижну 
освіту за програмою підготовки, що 
відповідає міжнародним стандартам 
і вимогам передових українських і 
закордонних ІТ-компаній. Директор 
академії „SymphonySolutions“ Зоря-
на Борбулевич та тренінг-менеджер 
компанії „Sigma“ Марія Мудра, розпо-
вівши коротко про свої компанії, теж 
запросили студентів до співпраці. На-
прикінці заходу, внаслідок розіграшу, 
п’ятеро студентів Львівської політех-
ніки виграли сертифікати знижок на 
навчання у центрі, де початок занять 
заплановано на 15 квітня.                                                 

Катерина ГРЕЧИН
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коротко
Студенти ІНЕМ Львівської полі-

техніки — переможці Всеукра-
їнського конкурсу студентських 
наукових робіт. І місце за резуль-
татами другого, завершально-
го, туру конкурсу за напрямом 
„Актуальні питання співробітни-
цтва з ЄС“ посіла Катерина Кухтяк 
(науковий керівник — Володи-
мир Жежуха), а з менеджменту 
— Петро Галюк (керівник Тетяна 
Кулініч). Магістрантка Олена Гра-
ціян на конкурсі зі спеціальності 
„Гроші, фінанси і кредит“ отрима-
ла диплом ІІІ ступеня (керівник 
Галина Партин).

МОН підтримує доопрацьований 
проект ЗУ „Про освіту“. Як пові-
домив заступник міністра освіти і 
науки Павло Хобзей, доопрацьо-
ваний у профільному Комітеті ВРУ 
законопроект дозволяє починати 
роботу над реформою школи. 
Уряд пропонує розпочати її у 2018 
році з 1-го класу, МОН наполягає — 
і зі старших класів.

Портал eepro.info — про навчан-
ня у країнах ЄС і НАТО. Ресурс 
інформує про стипендії, гранти, 
конференції за кордоном у рам-
ках європейського і євроатлан-
тичного простору. Крім освітньої, 
є також інформація про права й 
обов’язки молоді в Україні та за 
її межами. Портал створено за 
сприяння МЗС Естонської Респу-
бліки.

21 українська експедиція рушає в 
Антарктику. 31 березня команда 
у складі 21 полярника  (зокрема 
зі Львова) вирушила на станцію 
„Академік Вернадський“. Триває 
останній етап реалізації другої 
Державної цільової науково-до-
слідної програми досліджень 
України в Антарктиці.

У школі вивчатимуть кримсько-
татарську літературу. Це буде 
1 – 2 години в курсі української 
літератури. Робоча група при МОН 
майже закінчила складати список 
творів, які ввійдуть у шкільну 
програму. За інформацією МОН, 
проведено значну роботу з видан-
ня підручників мовою киримли. А 
в Києві, нагадаємо, мають намір 
відкрити школу з цією мовою 
навчання.

За повідомленнями інформагенцій, 
МОН

можливості

Якщо Ви науковець-гуманітарій і працюєте в тематиці, що 
стосується соціальних трансформацій в Україні, маєте 

можливість поїхати до США. Для цього до 30 квітня слід подати 
документи на участь у Міжнародній програмі дослідницьких 
стипендій Карнегі

Як отримати Стипендію                                                    
Карнегі і провести                        
дослідження у США

Програма призначена для вчених 
з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, 
Грузії, Молдови, України та Росії. 
Надає можливість проводити до-
слідження в американських універ-
ситетах упродовж одного семестру 
— 4 місяців (стартує у вересні 2016 
року або в сiчні 2017-го), розповів на 
презентації у Політехніці Алєксєй 
Харламов, відповідальний за підбір 
аплікантів.

Претенденти повинні бути гро-
мадянами однієї зі згаданих кра-
їн, не працювати в американських 
вишах раніше, мати достатній для 
проведення дослідження і фахового 
спілкування рівень знання англій-
ської мови, публікації за своєю те-
матикою, відсутність перешкод для 
отримання американської візи J-1. 
Предмет дослідження має відповіда-
ти тематиці Social Transformations 
in the Western Eurasia Border Region 
— Belarus, Moldova, and Ukraine, 
стосуватись того регіону, в якому 
проживає науковець (наприклад, 
проблеми еліти, демократичні змі-
ни тощо). Серед трьох дослідників 
зі Львова — стипендіатів Карнегі, 
— й декан ІАПО Мар’яна Захарчук. 
У 2010-му вона досліджувала про-
блему інклюзивної освіти в Універ-

ситеті Вашингтона: мала доступ до 
першоджерел, яких в Україні тоді не 
було, активно спілкувалась з аме-
риканськими колегами, відвідувала 
їхні заняття. Поїздка, за її словами, 
„надзвичайно розширює кругозір: 
дає і нове бачення світу, і проблеми, 
яку ти досліджуєш“.

Пакет документів — аплікацій-
ну форму, 2 рекомендаційні листи, 
опис свого дослідницького проекту, 
CV, копію закордонного паспорта, 
угоду про конфіденційність — слід 
надіслати на адресу apply@nceeer.
org. Учасників програми відбира-
ють на конкурсній основі, у червні 
буде інтерв’ю. Стипендіатам забез-
печують переліт, орієнтаційний 
семінар у США, щомісячну стипен-
дію, одноразову допомогу, медичну 
страховку. Науковець отримає мен-
тора в університеті, матиме доступ 
до бібліотечних, архівних джерел. 
Програму Карнегі адмініструє На-
ціональна Рада євразійських і схід-
ноєвропейських досліджень (США) 
й Американські Ради з міжнародної 
освіти (США), а грант на її прове-
дення надає корпорація Карнегі в 
Нью-Йорку, інформує Центр між-
народної освіти Політехніки.

Ірина ШУТКА
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знай наших!

Конкурс CFA складний, але реальний
За результатами всеукраїнського етапу конкур-

су CFA Institute Research Challenge 2015 – 2016 
студенти ІНЕМ Львівської політехніки потрапили 
в десятку найсильніших команд країни. Таким — 
доволі успішним — став дебют Політехніки на кру-
тому міжнародному конкурсі.

Несподівано — в десятку
CFA Institute Research Challenge 

— престижний студентський кон-
курс у сфері інвестиційної діяльно-
сті. CFA — сертифікований профе-
сіонал у цій сфері; для отримання 
сертифіката треба скласти три рів-
ні, він на зразок кваліфікації MBA є 
„знаком якості“ фахової підготовки 
у цілому світі.

Цьогоріч міжнародне змагання у 
галузі фінансового аналізу, яке ор-
ганізовує глобальна асоціація про-
фесіоналів CFA Institute, відбулося 
в Україні вшосте (у світі 16 раз) і  
зібрало 26 команд з 21 університету 
усієї України. Львівську політехні-
ку представляли магістранти спеці-
альності „Менеджмент організацій і 
адміністрування“ Петро Галюк (ка-
пітан команди), Ярина Дмитришин 
й Андрій Маргітич, і спеціальності 
„Менеджмент інноваційної діяльно-
сті“ — Ольга Кошик та Олена Глян-
цева. У команду їх фактично об’єд-
нала доцент кафедри менеджменту 
організацій Політехніки Тетяна Ку-
лініч, яка читала у студентів англо-
мовний курс з фінансового менедж-
менту. А на конкурсі вона була кура-
тором команди від університету.

Треба попітніти
Цьогоріч конкурсанти мали під-

готувати фінансово-інвестиційний 
звіт (дослідження) для німецької 
компанії Bayer AG — спрогнозува-
ти вартість акцій, проаналізувавши 
чинники зростання продажів, інвес-
тиційні ризики тощо. Тут, як у спор-
ті: для доброго результату потрібні 
тренування і трохи (гаразд, багато) 
фанатизму. Петро розповідає про 
труднощі:

— Підготовка, робота над звітом 
потребує дуже багато часу — десь по 
6 годин тричі на тиждень. Треба було 
перечитати багато фахової літерату-
ри, ознайомитись із фінансово-аналі-
тичними методами та міжнародними 

стандартами фі-
нансової звітності, 
вивчити формули, 
з якими ми у Полі-
техніці справи не 
мали. Викликом 
для нас була і ро-
бота в команді: у 
процесі роботи відбулася заміна од-
ного учасника, а загалом ми зблизи-
лись, зрозуміли, кому і як комфортно 
працювати, і кожен виконував свою 
частину роботи. Певна складність 
була і з англійською, яка є робочою 
мовою конкурсу: це фахова англійська 
(фінансова аналітика), і звичайного 
розмовного рівня тут замало. Мені 
особисто було важко, хоч я паралель-
но ще навчаюся на перекладача.

Складність полягала і в тому, що 
Bayer — міжнародна компанія і пра-
цює в різних регіонах (порівняймо 
Америку й Африку), а також у кількох 
секторах, як фармація, продукція в га-
лузі охорони здоров’я, засоби захисту 
рослин, біотехнології й високоякісні 
полімери. Тож студенти розділили 
„сфери відповідальності“. До прикла-
ду, Олена й Андрій аналізували сег-
мент Health Care. Студент говорить:

— Ми займалися дослідженням 
фармакологічних ринків, оцінкою 
компанії й прогнозування її доходу, 
розглядали світові тренди суспіль-
ного розвитку. За підказкою нашого 
ментора ми спробували застосувати 
раніше невідомі для нас способи 
оцінки компанії й розрахунку вар-
тості акцій.

Опанувати нові аналітичні під-
ходи студентам допомагали, а також 
активно консультували, а у моменти 
непевності — всіляко підтримува-
ли, куратор Тетяна Кулініч і ментор 
Олександр Гусєв, фахівець у галузі 
фінансово-інвестиційної аналіти-
ки. Результат двомісячної роботи 
— ґрунтовний звіт із додатками анг-
лійською мовою! Пройшовши у де-
сятку, ІНЕМівці взялися за презен-
тацію (про візуальну подачу подбала 
Ярина Дмитришин), яку у лютому й 

представили в Києві. Хвилювались, 
навіть у поїзді повторювали. 

Саме змагання було напруженим: 
10 хв. на виступ, поважне журі — 
експерти інвестиційної галузі — із 
серйозними запитаннями, конку-
ренти (зокрема з київських вишів) з 
„ідеальною англійською“ і високим 
фаховим рівнем, згадує Оля Кошик. 
Перемогла, власне, команда КНЕУ 
ім. В. Гетьмана.

Є куди рухатись
— Конкурс CFA допомагає оці-

нити свій рівень і побачити, що є 
куди рухатись. Він дійсно є дуже 
складний, але абсолютно реальний 
— якщо готуватись, — резюмує ка-
пітан команди.

Готуватись — так, як у київських 
вишах, де розуміють, що участь у кон-
курсі CFA — великий іміджевий плюс 
студентів під конкурс навчають заз-
далегідь і цільово, а відбір у команду 
— дуже жорсткий. Тож „якщо хотіти 
перемогти, треба починати працю-
вати мало не з першого курсу“, наго-
лошує Тетяна Кулініч. Політехніки 
— учасники конкурсу — готові поді-
литись із наступниками своїм досві-
дом — справді непересічним, який 
до того ж відкриває добрі професійні 
перспективи (роботодавці уважно 
приглядаються до конкурсантів, зма-
льовують кар’єрні можливості). Все це 
мотивує і стимулює діяти. Так, заря-
дившись азартом на конкурсі CFA, де-
хто зі студентів ІНЕМ уже долучився 
до гри Boot Camp-2016 від розробника 
ПЗ для фінансового аналізу Diamond 
FMS, де головним призом є місячне 
стажування у Нідерландах.

Ірина ШУТКА
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перспектива

Студенти та молоді науковці кафедри прикладного матеріалознавства й обробки матеріалів 
(далі — ПМОМ), відповідно до угод „Еразмус+КА1“, зможуть навчатися у Льовенському 

католицькому університеті та у Лілльському технологічному інституті 

Політехніки вдосконалюватимуться 
за кордоном

Уже третій рік викла-
дачі та студенти кафедри 
ПМОМ, що в Інституті ін-
женерної механіки і тран-
спорту, втілюють програ-
му TEMPUS MMATENG: 
Modernization of two cycles 
(MA, BA) of competence-
based curricula in Material 
Engineering according 
to the best experience of 
Bologna Process. 

— Цього року нам 
вдалося укласти дві угоди 
„Еразмус+КА1“ — із Льо-
венським католицьким 
університетом (Бельгія) 
та Технологічним інсти-
тутом м. Лілль (Франція). 
Чому саме ці заклади? Річ 
у тім, що там активно 
розробляють та дослід-
жують нові матеріали та 
технології, що є влас-
не профілем нашої ка-
федри. Ці виші вже були 
нашими партнерами у 
попередньому проекті 
TEMPUS, — розповідає 
доцент кафедри приклад-
ного матеріалознавства й 
обробки матеріалів Тетя-
на Тепла.

Відповідно до угоди, 
впродовж п’яти семестрів 
приблизно 30 студентів 
спеціальностей „Матері-
алознавство“ та „Ливарне 
виробництво“ зможуть 
відвідати ці виші і набути 
там гарного досвіду, який 
знадобиться як для роз-
витку кафедри, так і для 
розвитку самих студентів 
як майбутніх фахівців. Це 
додатковий шанс студен-
тові навчитися чогось но-
вого у закордонному виші, 
попрацювати на сучасно-
му обладнанні, зрештою, 
побачити світ.

У чому полягатиме нав-
чання? Студент їде до за-
кордонного вишу на один 
семестр і вивчає там обра-
ні дисципліни, проводить 
дослідження на сучасному 
обладнанні за темою вже 
визначеної магістерської 
або бакалаврської роботи. 

— Така співпраця ви-
гідна закордонному вишу, 
який отримує від європей-
ської комісії фінансування 
на цю програму, а також 
нашому університету, адже 

студент навчиться того, 
чого на сьогодні не завжди 
може отримати в Україні. 
Насамперед ідеться про 
вдосконалення іноземної 
мови наших студентів та 
можливість попрацювати  
на надсучасному обладнан-
ні, яким забезпечені закор-
донні виші, — продовжує 
доцент Тепла. 

Стажування передба-
чене для бакалаврів тре-
тього — четвертого року 
навчання, магістрів, а та-
кож для аспірантів та їхніх 
викладачів. 

— Ці навчальні закла-
ди вже ознайомили нас 
із програмою дисциплін 
для п’ятого — дев’ятого 
семестрів, і ми добирає-
мо студентів на їхнє ви-
вчення. Завдяки програмі 
TEMPUS, яка передбачає 
модернізацію дисциплін 
спеціальності „Матеріа-
лознавство“, відповідно 
до Болонського процесу, 
великої розбіжності у на-
вчальних планах наших 
та закордонних студентів 
немає. Однак їх доведеться 

не просто прослухати, а й 
наприкінці скласти заліко-
ві іспити, підготувати всі 
звітності для зарахуван-
ня цих дисциплін у нашій 
Політехніці, — наголошує 
завідувач кафедри ПМОМ 
професор Зоя Дурягіна. 

За яких умов охочі змо-
жуть потрапити на навчан-
ня до одного з визначених 
навчальних закладів? На-
самперед необхідно на ви-
сокому рівні знати англій-
ську мову, адже якщо сту-
дент не підтвердить цих 
знань, то його можуть 
достроково відрахувати. 
Також кандидат на стажу-
вання повинен успішно 
вчитися та бути соціально 
активним. Навчання роз-
почнеться з цьогорічного 
осіннього семестру. Спер-
шу поїдуть переможці та 
призери олімпіад із мате-
ріалознавства. Загалом, 
як запевняють на кафедрі, 
охочих є багато. Отож, 
відбір буде прискіпливий, 
адже скористатися шансом 
повинні таки найкращі. 

— Питання оволодін-
ня новими технологіями і 
матеріалами в усьому світі 
зараз постає гостро. І коли 
ми виграли проект з удо-
сконалення навчання на-
ших бакалаврів і магістрів 
з інженерного матеріа-
лознавства, то контакти з 
іноземними партнерами 
показали, що у державах 
Євросоюзу питання но-
вих матеріалів, вивчення 
їхніх властивостей і вико-
ристання в різних галузях 
— серед найважливіших, 
— підсумовує розмову 
професор Зоя Дурягіна. 

Ірина МАРТИН
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кафедра

Тут готують „лікарів“ для 
автомобілів 
Вже з початку нового 

навчального року Полі-
техніка розпочне підготовку 
фахівців за новими спеціаль-
ностями. Про те, як готуються 
до цього на кафедрі експлуата-
ції та ремонту автомобільної 
техніки ІІМТ, розмовляємо з 
її очільником — професором 
Богданом Кіндрацьким.

— Закон „Про вищу освіту“ — ак-
туальний і наближає нас до європей-
ської системи освіти, — каже Богдан 
Ілліч. — Кафедра активно працює 
над його реалізацією. Ми створили 
проектні групи з розроблення освіт-
ньо-професійних програм підготовки 
бакалаврів (керівник доцент Михайло 
Глобчак) і магістрів (керівник профе-
сор Густав Ґудз) та освітньо-наукової 
програми підготовки фахівців ступеня 
доктора філософії (під моїм керівниц-
твом). В основу розроблення цих про-
грам покладено компетентнісний підхід, 
а гнучка структура навчальних планів 
дає можливість студентам реалізувати 
індивідуальні навчальні траєкторії. У 
навчальних планах підготовки бакалав-
рів і магістрів передбачили два наскрізні 
вибіркові блоки: „Мехатроніка і автомо-
більні системи“ та „Логістика експлу-
атації і сервісу автомобілів“, тобто 25 
відсотків дисциплін студенти вибира-
ють самостійно. Працюємо над ліцен-
зуванням освітньо-наукової програми 
підготовки докторів філософії зі спеці-
альності „Автомобільний транспорт“. 
Враховуючи тенденцію розвитку тран-
спортної інфраструктури й автомобілів, 
які сьогодні є органічним поєднанням 
механіки, електроніки та інформатики, 
коректуємо відповідно до сучасних умов 
наповнення навчальних дисциплін, удо-
сконалюємо лабораторну базу. Виклада-
чі кафедри, зокрема, доценти Мирослав 
Оліскевич та Степан Нємий працюють 
над новими посібниками і монографія-
ми. Тож з нового навчального року нам 
буде з чим прийти до студентів.

— Чи доведеться під ці зміни мо-
дернізувати Ваші навчальні лабора-
торії?

— Так, відповідно до змін у на-
вчальних планах і програмах ми це 
робимо. Істотно оновили лабора-
торію конструкції автомобілів, яку 

обладнали стендами основних агре-
гатів та систем автомобіля: двигуна-
ми внутрішнього згорання типу FSI 
автомобілів Audi та Opel, автома-
тичними коробками передач Nissan 
та Mercedes; електромеханічним 
підсилювачем автомобіля Mazda-6 
та електрогідрав лічним підсилюва-
чем автомобіля Opel. У лабораторії 
встановлено, виготовлені власними 
силами, стенди гальмівного і кермо-
вого керувань сучасних автомобілів. 
Створено нову комп’ютеризовану 
лабораторію „Мехатроніка авто-
мобілів“. Пріоритетним напря-
мом підготовки наших студентів є 
комп’ютерне діагностування систем 
і агрегатів автомобіля. Кандидати 
технічних наук Василь Бритковський 
і Юрій Пороховський сконструюва-
ли й виготовили, залучивши студен-
тів, імітаційний стенд на основі дви-
гуна Daewoo Lanos 1.6, що дає змогу 
симулювати поломки електронних 
систем керування двигуном і вияв-
ляти їх за допомогою сучасного ді-
агностичного сканера KTS 540, мо-
тортестера FSA 720, автомобільного 
осцилографа USB AUTOSCOPE III, 
автосканера „Сканматик“. На осно-
ві автомобіля Ford Scorpio 2.0 ство-
рили лабораторію з комп’ютерного 
діагностування основних систем 
автомобіля: впорскування палива, 
запалювання, антиблокувальної сис-
теми, сенсорів тощо. 

Як відомо, автомобілі й облад-
нання для їхнього технічного обслу-
говування та діагностування швид-
ко змінюються, тому намагаємося 

„дружити“ з провідними у цій га-
лузі фірмами, дилерськими стан-
ціями технічного обслуговування. 
Наші викладачі проходять ста-
жування, а студенти — практику 
(яку успішно організовує доцент 
Василь Юськів) на „Галичина-Ав-
то“, „Ніко-Захід“, „Радар-сервіс“, 
„Алекссо“, „Велет-Авто“ тощо, 
освоюючи найновіші технології 
ремонту і обслуговування цих ав-
томобілів. Такий підхід дає мож-
ливість готувати фахівців, спро-
можних знайти роботу навіть у 
провідних європейських фірмах. 
Наприклад, наш минулорічний 
випускник-магістр Василь Зінь-

ков успішно пройшов прискіпли-
вий конкурсний відбір іноземних 
партнерів і працює на DAF ЦЕНТР 
ЛЬВІВ (офіційний дилер голланд-
ського заводу-виробника автомобі-
лів ДАФ у Західному регіоні). 

— У Законі передбачено, що сту-
денти мають займатися самоосвітою 
та науковою роботою. Чи готові вони 
до цього?

— Загалом, цього нині вимагає 
життя. Ми, щоб призвичаїти студен-
тів до роботи над собою, залучаємо 
їх (зокрема магістрів) до наукової 
роботи. Особливу увагу зосереджу-
ємо на проблемах визначення рівня 
забруднення придорожнього сере-
довища транспортом. Під керівниц-
твом доцента Романа Качмара на цю 
тематику опубліковано спільні зі 
студентами наукові статті, зроблено 
доповіді на конференціях, захищено 
кілька магістерських робіт. Для ПАТ 
НВПП „Енергомонтажвентиляція“ 
досліджуємо рівень транспортного 
шуму вулично-дорожньої мережі 
Львова, розробляємо рекомендації 
зі зниження шумового навантажен-
ня на соціальні об’єкти встановлен-
ням шумозахисних екранів. Спіль-
но з Фізико-механічним інститутом 
ім. Г. В. Карпенка НАН України 
проводимо дослідження з організа-
ції інфраструктури та розроблення 
технології технічного обслугову-
вання й діагностування автомобі-
лів майбутнього, джерелом енергії 
в яких є водень.

Катерина ГРЕЧИН
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Всі роблять „вулицю для всіх“
Сім разів подумати

— У нас зазвичай оби-
рають проектанта, він 
робить проект, який по-
чинають втілювати, і як 
наслідок — дерева позрі-
зали, нових не посадили, 
тротуари вузькі, тран-
спорт організований нез-
ручно і взагалі — все по-
гано, а змінити нічого не 
можна, бо гроші вклали і 
потяг поїхав. Тим часом 
на прикладі вулиці Банде-
ри німецькі фахівці хочуть 
показати свій підхід до 
процесу розробки проек-
ту реконструкції вулиці: 
різні зустрічі, обговорен-
ня, напрацювання варіан-
тів, а вже на основі того, 
який влаштовує всіх, — і 
кінцевого проекту. Важ-
ливо всіх послухати, все 
обдумати — а тоді робити. 
Це, звичайно, займає біль-
ше часу, але ж вулиця ро-
биться не на один рік: від-
повідно краще спочатку 
сім разів подумати — тоді 
відрізати, — каже учас-
ник воркшопу Олександр 
Шутюк із департаменту 
розвитку ЛМР.

Чому вулиця Бандери 
важлива для міста? Як по-
яснює учасник проекту, 
асистент кафедри архі-
тектурного проектування 
Політехніки Антон Ко-
ломєйцев, це — важлива 
з’єднувальна діагональ 
між центром і залізнич-
ним двірцем, а також ра-
йоном Нового світу. Там 
— архітектурні творіння 
видатних зодчих другої 
пол. ХІХ ст., а навпроти 
Академічної гімназії — 
одні з найкращих зразків 
сецесії (1900-ті); загалом 
вуличний простір про-
порційно, композиційно 
сформований відповідно 
до уявлень про ідеаль-
не місто. Головний ар-
хітектор Львова Юліан 
Чаплінський називає ву-

лицю Бандери вітальнею 
або ж музеєм просто неба. 
У міськраді її розгляда-
ють як „показову вітрину 
нашого міста“: саме нею 
турист із вокзалу прямує 
до центру Львова. Як пе-
вен Антон, вулиця „має 
потенціал, щоб стати та-
кою, однак, вона, занедба-
на і „втомлена“, потребує 
для розвитку імпульсу, 
який „підтягне“ й прилеглі 
міські локації“.

Вулиця 
Політехніки

Стейкхолдерами, тоб-
то зацікавленими сторо-
нами на Бандери є школи, 
Політехніка, церкви, біз-
нес, мешканці… Умовно 
вулицю можна поділи-
ти на три частини: одну 
формує костел Марії 
Магдалини, ще одну — 
собор Єлизавети і Ольги 
із відчутним відгомоном 
Привокзального ринку, а 
ось серединна частина — 
це значною мірою „тери-
торія Політехніки“, де є 
низка її корпусів, зокрема 
головний, спроектований 
Юліаном Захарієвичем, 
1-й і 6-й, із якісним на-
півгромадським просто-
ром, чого нині часто так 
бракує.

Як наповнити вулич-
ний простір студентським 
життям, як використати 
вулицю для репрезента-
ції університету — в рам-
ках проекту міркують сту-
денти ІАРХ Петро Бучок, 
Юлія Полтавська, Людми-
ла Щур і Василь Савчук. 
Вони, скажімо, хотіли б 
бачити майданчик для 
студентів біля бібліотеки 
на Професорській. Сту-
денти раді попрацювати 
„в полі“: це досвід, знан-
ня, навички, яких на лек-
ції не отримаєш. Людмила 
Щур особливо цінує мож-
ливість поспілкуватись, 

подискутувати на рівні з 
іноземними фахівцями. 

Загалом проект викли-
кав чималий інтерес се-
ред студентів ІАРХ. Вони, 
зрештою, ще матимуть на-
году долучитися до онов-
лення вулиці Бандери: під 
час спільного з представ-
никами Віденського тех-
нічного університету про-
ектного семінату на „Май-
стерні міста“ у червні.

Баланс: пішохід, 
велосипед, 
транспорт

Наразі готових рішень 
ніхто нікому не пропо-
нує — натомість обгово-
рюють (у соцмережах, на 
воркшопах, презентаці-
ях) актуальні виклики і 
проблеми, можливі варі-
анти вирішення. Словом, 
активний колективний 
брейнстормінг. Серед 
проблем, які окреслили 
учасники недавнього вор-
кшопу, зокрема поганий 
стан покриття, невпо-
рядкованість озеленення 
(коріння багатьох дерев 
руйнує хідник, дерева по-
саджені хаотично, не на 
одній осі), стихійний пар-
кінг — посередині вулиці 
чи на тротуарі, особливо 
з протилежного від Полі-
техніки боку… Асфальт чи 
бруківка? Альтернатива 
паркування поміж дерев? 
Трамвайні колії по один 
бік чи по центру вулиці?.. 
На ці та багато інших за-
питань ще належить знай-
ти відповіді. Однак, тут є 
певні орієнтири:

— В європейських кра-
їнах сформована чітка 
ієрархія використання 
вулиці: перше — пішохід 
(вулиця Бандери має ста-
ти вулицею-бульваром), 
друге — велосипедист 
(вулиця рівнинна, пряма, 
відтак — зручна для ве-
лоруху), третє — громад-

ський транспорт (трамвай 
є невід’ємною частиною 
цієї вулиці, важливим 
елементом її ідентичнос-
ті, адже один із перших 
електричних трамваїв у 
Львові з’явився саме тут); 
але й автотранспорту має 
бути комфортно (говори-
мо про максимальну відо-
кремленість автосмуг від 
смуг руху громадського 
транспорту, впорядкова-
не паркування тощо). Ці 
всі моменти треба узгоди-
ти. Виходити доводиться з 
поля дії, яке формують де-
рева, хоча загалом співвід-
ношення ширини хідників 
і проїжджої частини на 
Бандери дозволяє зробити 
багато. Вулиця для всіх — 
це не тільки про залучення 
різних груп, а й про те, що 
вона має бути зручна для 
всіх — для людей різних 
соціальних і вікових груп, 
а також з особливими по-
требами (має бути уні-
версальна, безбар’єрна). 
Зрозуміло, що узгоджен-
ня всіх інтересів не може 
пройти абсолютно глад-
ко: завжди комусь щось 
буде не подобатись, інколи 
людей треба переконувати 
в обґрунтованості певно-
го рішення… Це завжди 
питання конструктивної 
розмови і компромісів. 
Цікаво, що нині у Європі 
вулиці дедалі більше пе-
ретворюють на громадські 
простори (ми ж так радше 
сприймаємо площу), де 
людина, не відчуваючи 
дискомфорту, може пере-
бувати якийсь час, насоло-
дитися, наприклад, зеле-
ним куточком, відпочити 
і т.д. — говорить Антон 
Коломєйцев.

Вулиця Бандери має 
стати прикладом засто-
сування нової для Львова 
й України моделі у ході 
оновлення, розвитку місь-
ких просторів.

Ірина ШУТКА
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громадські ініціативи

Долучайся до U-Report і змінюй                
світ довкола
Львівська політехніка започаткувала співпрацю з компанією               

ЮНІСЕФ у рамках молодіжного проекту U-Report, про що напри-
кінці минулого тижня підписали „Мемурандум про взаємопорозумін-
ня між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
та Національним університетом „Львівська політехніка“. 

U-Report — це швидкі опитуван-
ня через безкоштовні СМС, які дають 
можливість дізнатися думку молоді 
щодо важливих суспільних питань. 
Усі, хто підписалися на U-Report, 
отримуватимуть щотижня запитан-
ня на ту чи іншу тему, на які повинні 
об’єктивно відповісти. Політехніки 

можуть долучитися до цього проекту 
через безкоштовні СМС, надіславши 
слово „НУЛП“ на номер 4224. Біль-
ше інформації можна почерпнути на 
сайті: www.unicef.org/ukraine. 

— Нас зацікавила Політехніка, 
бо це один із найбільших універси-
тетів Західної України. В майбутньо-

му розширимо співпрацю з іншими 
вишами, провадитимемо роботу по 
всій Україні. Очікуємо, що зможемо 
донести керівництву університету 
думки молоді про те, яких змін вона 
прагне, — зазначила координатор 
проекту U-Report Ліля Любомудро-
ва. — Зареєструватися можуть усі 
охочі. Наразі презентації відбулися 
в ІГСН, ІНЕМ, ІНПП. Надалі роз-
повсюджуватимемо інформацію че-
рез студентські профбюро, старост 
та групи у соцмережах. 

Наталія ПАВЛИШИН

студентський фестиваль

Очікуванням та інтригою              
стартувала „Весна…“
Її чекали… Нервово ходили довгими коридорами, нетерпляче вику-

рювали вже котру цигарку, щось дожовували-допивали і багато 
галасували, обговорюючи якісь внутрішні деталі — голосно, з пафо-
сом, показуючи, що знають: вона буде і яка саме. 

Врешті після майже півтораго-
динного очікування всіх впустили, 
щоб її зустріти і навіть з’явилася 
перша ознака — димова завіса — 
ось-ось і вона вийде. Очікування 
ще більше напружило атмосфе-
ру, в деякі моменти здавалося, що 
тиша, яку зненацька переривав 

суцільний гул притишених голо-
сів, просто розірветься, як занад-
то натягнена гітарна струна. Її не 
було… лише трохи туману, який 
завжди знаменує її прихід. 

Не витримуючи такого довго-
го очікування, присутні вирішили 
використати всі знані їм способи 

закликання: оплески, тупіт в такт, 
стукіт по столах, свист. Але й це не 
надто допомогло.

І врешті, переборовши всі пе-
репони — деяку неналаштованість 
освітлення і звуку, раптово пола-
маний механізм, який відкриває 
куліси (тож величезні штори роз-
тягували вручну), 56-річна „Весна 
Політехніки“ викульгала на сцену. 
Очевидно, вік дається взнаки і, 
щоб бути й надалі цікавою та при-
вабливою, потребує щораз більше 
часу для підготування. 

Чотирнадцять інститутів 
Львівської політехніки предста-
вили візитки своїх виступів, на-
магаючись по-особливому заохо-
тити глядачів прийти саме на їхній 
виступ. Основний спосіб — заін-
тригувати. І це справді вдалося 
всім без винятку. А деякі інститути 
вже з самого початку вразили май-
стерністю. Тож, думаю, навіть на 
відкритті можна було обрати фа-
воритів. 

Отже, вже від 6 квітня і аж до 20 
травня приходіть і насолоджуй-
теся виступами своїх колег. Єди-
не, що… наберіться терпіння. Бо 
„Весна“ традиційно буде пізня!

Наталія ПАВЛИШИН| С
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громадська організація

Цікаві проекти з „Текстурою“
Створити платформу для розвитку молодих митців, неформальна 

мистецька освіта для зацікавлених і своєрідна „розкрутка“ молодих 
талантів — це лише невеликий перелік цілей, які мають перед собою 
активісти ГО „Мистецьке об’єднання „Текстура“.

Вивчення мистецтва 
через кіно

Порівняно недавно стартував ве-
ликий проект — „КІНО9“. Це ряд мис-
тецько-освітніх проектів, які стануть 
основою для мистецької платформи 
та об’єднають творчу молодь. Щомі-
сяця відбуватиметься показ фільмів 
про художників і особливості тієї чи 
іншої мистецької течії, паралельно 
проходитиме виставка робіт у цьому 
стилі. Найперші підпроекти стосува-
лися експресіонізму і кубізму.

— Кожен захід „КІНО9“ поклика-
ний відкривати і впроваджувати нові 
мистецькі течії і рухи, організовува-
ти виставки, перформанси тощо. По-
ступово проект обростатиме різними 
напрямами, тобто розглядатимемо не 
лише художників, а й поетів, музикан-
тів тощо. Якщо вдасться реалізувати 
все успішно, то розширимо геогра-
фію проекту на весь західний регі-
он, — поділилася планами очільниця 
об’єднання Соломія Якимів. — Після 
демонстрації фільмів відбуваються 
обговорення. За допомогою фільмів 
ми впроваджуємо неформальні ме-
тоди освіти, до яких, на жаль, мало 
схиляються виші з мистецькими на-
прямами. 

Зараз основна увага „КІНО9“ зосе-
реджена на мистецтві ХХ століття, яке 
за радянського режиму в Україні було 
мало відоме для широкого загалу. 

— Ціле ХХ століття потребує „роз-
крутки“ в нашому суспільстві. Багато 
мистецьких течій українці не розу-
міють через те, що досі не знали про 
них (наприклад, конструктивізм чи 
абстракція). Дехто знає, що таке було, 
але не розуміє чому виникло, що сим-
волізує. А фільми, які ми демонструє-
мо, розповідають про це. Кожен захід 
має свою тематику і колір, щоб люди 
вловили суть і настрій того чи іншого 
напрямку, — додав п’ятикурсник Львів-
ської академії мистецтв Роман Хрущ.

Відкритість до співпраці
Спільнота відкрита для всіх, 

охоче приймає до свого кола різних 

людей і допомагає їм розвиватися, 
зважаючи передовсім на те, чим 
хоче займатися сама людина. Якщо 
є цікаві ідеї мистецьких проектів, 
допомагають і в цьому. Таким чином 
створюють велику ідею і проект роз-
ростається ще більше. 

Долучається „Текстура“ й до різ-
номанітних проектів інших органі-
зацій. Як і минулоріч, на фестивалі 
„Зашків“ робитимуть мистецьку 
зону, де буде окрема мистецька сце-
на, до якої залучать різних виконав-
ців і поетів, проводитимуть усілякі 
майстер-класи з рукоділля.

— Одне зі завдань нашої органі-
зації — популяризувати роботи мо-
лодих митців. Члени нашої органі-
зації возять ці виставки в свої міста. 

Оскільки ми організація ще досить 
молода, то поступово з локального 
рівня виходимо на регіональний, 
а надалі плануємо — на всеукраїн-
ський. Маємо багато ідей і знаємо, 
куди рухаємося, — наголосила Со-
ломія. — Співпрацюємо з різними 
організаціями, з якими проводимо 
більшість своїх проектів. Найтісні-
ше зі МГО „Студентське братство 
Львівщини“, ГО „Самі“, з департа-
ментами ЛОДА та ЛМР. Часто про-
понуємо свої проекти на здобуття 
різноманітних грантів.

Вже 22 квітня презентуватимуть 
чергову виставку „Весна текстури“ 

(проходить кілька років поспіль), у 
рамках якої впродовж двох тижнів у 
„Музеї ідей“ молоді художники пре-
зентуватимуть свої твори з живопи-
су, інсталяції, перформанси. 

Волонтерська діяльність
Шестикурсниця Львівського дер-

жавного коледжу декоративного і 
ужиткового мистецтва ім. І. Труша 
Зоряна Савка разом із Романом Хру-
щем завершують роботу в поліклі-
ніці „Охматдит“, в рамках проекту 
„Розфарбуй лікарню“.

— Нам запропонували розмалю-
вати три поверхи поліклініки. Ми 
вирішили не просто робити окремі 
малюнки, а зв’язати їх між собою. 
Так з’явилася ідея намалювати де-
рево: перший поверх — наземний 
світ, другий — крона дерева (бо 
практично всі діти люблять лазити 
по деревах), а третій — над дере-

вом. На гілках намалювали різних 
пташок, бо багато батьків називає 
своїх дітей пташенятами, — роз-
повіла Зоряна. 

Влітку молоді митці розмалюва-
ли гематологічне відділення в лікар-
ні на вул. Дністерській, періодично 
допомагають різним сиротинцям. 

— Ще нам запропонували офор-
мити дитячий майданчик біля полі-
клініки. Маємо намір залучити до 
цього мешканців, зокрема й дітей. 
Ми відкриті до співпраці та цікавих 
проектів, — додав наостанок Роман.

Наталія ПАВЛИШИН
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високі ноти

Rockoko у супроводі Lviv Jazz Orchestra

Суботній вечір може бути не лише релаксовим, а й драйвово-хітовим. 
Для цього потрібно, зайшовши на gastroli.ua, придбати квиток і при-

йти 16 квітня на концерт гурту, в якому троє учасників — колишні полі-
техніки. Місце зустрічі — Львівська обласна філармонія, час — 20.00.

Наші (і ваші) старі добрі зна-
йомі (почути хлопців можна і на 
виступах камерного оркестру „По-
ліфонія“ Львівської політехніки, і 
в Копальні кави, а в 
теплу пору року й на 
вулицях Львова, зо-
крема на Галицькій) 
гратимуть не самі. 
Особливим гостем 
вечора стане єдина в 
Україні електроар-
фістка Іванна Митро-
ган — слухатимемо у її 
виконанні суандтрек 
до „Сутінків“ Yiruma 
— River. Потім до гри 
Rockoko долучиться 
естрадно-симфоніч-
ний оркестр Lviv Jazz 
Orchestra.

Щ о  з в у ч а т и -
ме впродовж пів-
тори-двох годин? 

Спочатку — обробки хітів, 
як ось Beyonce „Halo“, RHCP 
„Californycation“, Sting „Shape of 
my heart“, ті, що ми вже чули, і нові. 

Окрім знаних композицій, Rockoko 
виконає й авторські композиції.

Концерт у філармонії — це для 
Rockoko ще одна можливість поті-
шити вуха й очі львівських мелома-
нів. Чотири роки тому, коли ство-
рений гурт, у ньому було лише три 
струнники — студенти Михайло 
Романишин (ІМФН), Ігор Процик 

(ЛНУ ім. І. Франка) 
та Володя Котляров 
(аспірант ІКТА). Зго-
дом долучився Антон 
Яслінський (ІАРХ) — 
ударні й бас-гітарист 
Іван Андрейко (Львів-
ський професійний лі-
цей харчових техноло-
гій). Тепер склад гурту 
дає змогу пропонувати 
слухачам цілий вибухо-
вий коктейль мелодій, 
в енергійних інтерпре-
таціях і власних музи-
кальних осмисленнях. 
Тож готуйте долоні для 
гучних оплесків!

Наталя ЯЦЕНКО

гастролі

Комедія і трилер — перші подарунки 
гостей із Дніпродзержинська
30 і 31 березня глядацька зала Національного академічного укра-

їнського драмтеатру ім. М. Заньковецької була повна — на кону 
розігрувалися напружена драма („Метод Грьонхольма“) й інтригую-
ча love story („Любов-любов, або Як ми влетіли!“). Презентували ж 
вистави не заньківчани, а актори Дніпродзержинського музично-дра-
матичного театру ім. Лесі Українки.

Вдалося потрапити на постанов-
ку „Любов-любов…“, знану також як 
„Боїнг-Боїнг“ — п’єса легенди фран-
цузького театру минулого століття 
Марка Камолетті про шури-мури па-
ризького ловеласа з трьома чарівни-
ми стюардесами. Вперше виставу по-
ставили 1960 року в одному з паризь-
ких театрів, і з того часу її щоденний 
показ тривав з невеликою перервою 
майже 44 роки! Але не тільки у Фран-
ції вона мала успіх — більше 55 країн 
брались за її постановку. Не дивно, 

що „Боїнг-Боїнг“ увійшов у Книгу 
рекордів Гіннеса як французька п’є-
са, яку у світі виконують найчастіше.

Прем’єра комедії у Дніпродзер-
жинському театрі відбулася ще 2012 
року, але теж не сходить зі сцени, з 
нею трупа їздить на покази і в інші 
міста України. Начальник реклам-
ного відділу театру Лідія Гебел в ан- 
тракті розповіла:

— Вибираючи вистави для львів-
ського глядача, ми хотіли йому 
сподобатися. Загалом же реперту-

ар нашого театру, єдиного у місті, 
дуже розмаїтий, розрахований на 
широку аудиторію — є драми, ко-
медії (їх люблять найбільше), опе-
рети для дорослих і казки для дітей, 
як класика („Тартюф“, „Сватання на 
Гончарівці“), так і сучасні твори, 
як російською, так і українською. У 
нас зала на 558 місць, то її заповне-
ність — 350 – 400. Усередині травня 
в нас буде показ прем’єри „Гамлет“, 
а потім — Х Міжнародний театраль-
ний фестиваль „Класика сьогодні“, в 
якому, до речі, братиме участь ваш 
„Театр у кошику“.

Впродовж двох днів глядач отри-
мав добрі емоції, а актори — щирі 
гучні оплески й запрошення приїж-
джати ще.

Наталя ЯЦЕНКО
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культурний вектор

Львів — місто літератури ЮНЕСКО
Наприкінці березня у львівській Книгарні „Є“ відбу-

лася презентація проекту „Львів — місто літератури 
ЮНЕСКО“. Захід пройшов за участі менеджера про-
ектів Інституту міста Наталії Винярчук та представ-
ника робочої групи з питань формування заявки щодо 
набуття Львовом цього статусу, в.о. начальника відді-
лу маркетингу та культурних індустрій ЛМР Богдани 
Брилинської. 

Поруч з Мельбурном та 
Единбургом

За словами Богдани Брилинської, 
заявку подали торік 15 липня. Йшло-
ся про те, щоб наголосити, що Львів 
— це місто креативне, у якому літе-
ратура є основним акцентом. Цей 
статус дає широкі перспективи мі-
сту — передовсім, тепер ми можемо 
стати в один ряд з такими гігантами, 
як Мельбурн, Единбург, які теж є мі-
стами літератури.

Нагадаємо, що креативна мере-
жа міст ЮНЕСКО об’єднує 116 міст, 
серед них 20 — міста літератури. В 
2009 році місто Единбург уперше 
здобуло цей титул. У 2015 році ста-
тус здобуло вже 9 міст, Львів — серед 
них. Це значне визнання потенціалу 
в галузі культурних індустрій.

Виклики та переваги
Разом зі статусом перед Львовом 

постають нові виклики, щоб під-
твердити високі вимоги і виявлену 
повагу. Література, дизайн, крафт 
(прикладне мистецтво), гастрокуль-
тура, стріт-арт, кіно, медія, музика 
— тепер під прицілом прискіпливої 
уваги європейців. Ці виклики під-
креслюють наші культурні сили на 
міжнародному ринку.

Як вважає Богдана Брилинська, 
культурний туризм отримає новий 
подих. А також можна буде залуча-
ти студентів вишів з інших міст на-
вчатися у нас, наголошуючи, що це 
місто творче, цікаве, комфортне для 
життя.

Зараз у Львові готується до друку 
видання „Львів — місто літератури“, 
яке буде промоційним та презенту-
ватиме місто туристам, європейцям 
та всім охочим.

На думку Богдани Брилинської, 
культура не залежна від бізнесу і на-
віть самодостатня. Вона може вести 
з бізнесом рівну гру.

Нові проекти
Як згадує в.о. на-

чальника відділу мар-
кетингу та культурних 
індустрій ЛМР, одразу 
після здобуття титулу почалася хви-
ля комунікації з іншими містами. 
Вже втілено перший проект — „Сло-
ва в світлі“, що охоплює літературу 
в міському просторі. Чи помітили 
ви, як побільшало віршів на стінах 
та муралах? Оце ж бо воно і є. На 
твіттері Единбурга навіть висить 
повідомлення про львівський місь-
кий стріт-арт — так триває промоція 
Львова у їхньому місті.

Наступним проектом буде 
„Bookfood“ — кулінарна літера-
тура Туреччини, України та Шве-
ції. У шведському місті Устерсанд 
з’їдуться всі представники міст 
літератури для своєрідної дифу-
зії гастрокультури між гарячою 
турецькою кухнею, холодними 
шведськими смаколиками та укра-
їнською кухнею як оригінальним 
перетином поміж ними. Буде смач-
но, можна собі уявити! Підтрима-
ла цей проект також організація 
Крим.SOS, що презентуватиме 
кухню кримських татар.

Іншими проектами стануть та-
кож „Літ-трикутник: Львів – Краків 
– Вроцлав“, літературний мапінг, 
проект „Франко на Старому Ринку“ 
(пл. Старий Ринок оживе, як твор-
чий простір), ЛітСКВЕР. Отож так 
триває промоція Львова для закор-
донної аудиторії. Важливу місію 
має середовище кіноспілкування як 
і розвиток кіноіндустрії. А комплек-
сна програма „Місто літератури“ 
пропагуватиме промоцію читання 
серед незахищених верств населен-
ня. Богдана Брилинська також наго-
лосила, що заплановано й літератур-
ну премію.

Зараз наше місто у рамках 
„Літ-трикутника“ проводитиме 

Львівський Місяць, який упродовж 
квітня триватиме у Вроцлаві, що 
цьогоріч є культурною столицею 
Європи. Європейський Союз що-
року обирає два міста культурною 
столицею. Цього року, що цікаво, 
вперше разом із Вроцлавом титул 
отримало місто з-поза меж Євро-
союзу — Львів. Це також добра 
нагода для промоції Львова серед 
європейців.

Вікно в Європу
Отож, Львів у цьому проекті є 

своєрідним вікном, через яке Євро-
па зможе побачити Україну. Адже 
через мистецтво і культуру, а та-
кож через безпосередній людський 
контакт дуже актуально показувати 
сучасну Україну — молоду, цікаву 
та живу.

Подібності та відмінності мо-
жуть стати тією культурною синер-
гією, яка об’єднає Україну та Європу 
і сприятиме порозумінню.

Тому новий титул Львова по-
зиціонуватиме його як місто ідей і 
культурну столицю України, своє-
рідний культурний міст між Укра-
їною та Європою. Який водночас 
надихає книгодрукарів, перекла-
дачів, літераторів, творить моло-
ду поезію та сучасну драматургію, 
розвиває гуманітарну освіту, спри-
яє літературним фестивалям та фо-
румам, навчає дітей любити читан-
ня та ініціює культурну синергію. 
Як бачимо, викликів багато, та й 
перспектив чимало, а це вже є чу-
довим вектором не лише для іно-
земців, а й для нас самих.

Софія МАТВІЇВ
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народні ремесла

На майстер-класі будь-хто навчиться ткати

Торбинка, чільце, крайка, гарасівка, гобелен… Ці та багато інших 
виробів — результат роботи людини, якій підвладний ткацький 

верстат. Виявляється, навчитися ткати не так уже складно. Достатньо 
опанувати кілька премудростей — і з-під рук з’являться перші найпро-
стіші візерунки. Про ткацтво та його особливості, про те, чи цікавить-
ся цим рукоділлям молодь,  — розповідає львівська ткаля, ініціаторка 
майстер-класів Любомира Шевців.

Важливий попит
Ткацтво — один із найдавніших 

елементів нашої національної куль-
тури. Воно має багатовікову історію 
і глибокі традиції. Свого часу було 
серед найбільш поширених видів 
господарської діяльності й народ-
ного мистецтва. Ткати повинна була 
вміти кожна дівчина чи жінка.

Як моя співрозмовниця зацікави-
лася ткацтвом? У 12 років із батьками 
переїхала до Львова. У центрі міста, на 
площі Міцкевича, була художня школа, 
яку дівчинка відвідувала, бо любила ма-
лювати, виготовляти щось своїми ру-
ками. У програмі було й ткацтво. І коли 
майбутня майстриня закінчувала шко-
лу, то вже знала, яку професію обере. 

Віднедавна Любомира Шевців 
проводить майстер-класи в Шевчен-
ківському гаю, а також при турис-
тичних фірмах, куди її запрошують. 
І бачить, що молоді люди проявля-
ють зацікавлення до ткацтва. Занят-
тя з цього виду мистецтва тепер від-
буваються практично на всіх етно-
фестивалях. А професіонали влітку 
традиційно вирушають на пленери 
до Яворова, що на Франківщині. 

— Торік ми знайомилися з прему-
дростями виготовлення українсько-

го ліжника. На жаль, наразі ще не 
втілена мрія відродити глинянський 
килим, — розповідає майстриня.

Щоб виткати крайку, торбинку 
чи чільце, на думку пані Любомири, 
не потрібно окремого приміщення, 
а достатньо лише куточка в ньому. 
Традиційно працюють на ткацькому 
верстаті, але для виготовлення най-
простіших виробів можна обійтися 
лише бердом (зазвичай це пласка до-
щечка з вертикальними щілинами, 
зовні нагадує гребінець у рамці). Бер-
дом можна створювати багато речей. 

Популярне у світі
— За кордоном при музеях майс-

три проводять приватні заняття з 
опанування старовинних ткацьких 
технологій. У Японії, наприклад, по-
питом користується техніка вільного 
ткацтва саорі, яку створила 57-річна 
Місао Іо. Про це я багато начитала-
ся в інтернеті. Навчитися саорі не-
складно, — каже пані Любомира. 

А ще — це доказ того, що тка-
цтво можна опанувати у будь-якому 
віці. Тому в Японії — понад 50 тисяч 
ткачів. Уроки ткацтва є в японських 
школах, ліцеях, гімназіях. Цьому 
ремеслу навчають людей з обмеже-
ними можливостями.

Японське вільне ткацтво відріз-
няється від нашого. У нашому є пе-
реплетення — полотняне, саржеве, 
рогожка; йому притаманна строга ге-
ометрія, орнаменти, рослинні моти-
ви. Їх треба виконувати чітко і гарно, 
рахуючи ниточки. А в техніці саорі — 
свобода творчості. Там не треба ду-
мати про геометрію, достатньо лише 
обрати колір, фактуру нитки, можна 
і пір’їнки, хутро, травичку.

На занятті
Львівській ткалі з досвідом прове-

дення майстер-класів доводиться ба-
чити щасливі лиця людей будь-якого 
віку, які створюють красиві смугасті 

полотна. Людям цікаво творчо пра-
цювати. Коли майстер-клас відбува-
ється в Шевченківському гаю, то на 
нього охоче приходять і діти, й до-
рослі, особливо молодь. Що ж відбу-
вається на заняттях?

— Я показую зацікавленим, як 
створити основу, як чергувати нит-
ки, змінювати колір, комбінувати лі-
нії, демонструю найпростіші техні-
ки. Завжди наголошую, що ткацтво 
не є аж таким затратним. Для нього 
чудово підходять нитки, які беремо 
для в’язання. А для навчальних за-
нять можна спороти старий шалик 
чи светр. 

Ткати неможливо швидко. Пані 
Любомира застерігає, що ця робо-
та навіть у досвідчених майстринь 
просувається помалу, особливо якщо 
треба виконати складні візерунки. 
Зараз дуже популярні смугасті тка-
нини. Ткаля показує, як їх створити. 
За одне заняття на майстер-класі 
можна виткати щось невеличке, на-
приклад, закладку до книжки, ву-
зький шаличок. Початківець може 
виткати палантин, невеликий шарф, 
килимочок на підлогу, для якого до-
статньо мати залишки ниток.

— Мрію, щоб у Львові була школа 
чи арт-майстерня ручних ремесел на 
зразок японської — красиве примі-
щення, в якому вздовж стін — стелажі 
з верстатами. Туди може будь-хто при-
йти на 2 – 3 години і за цей час виткати 
собі щось, наприклад, невеличкий су-
венір, а водночас гарно і корисно від-
почити. Ткацтво може стати для твор-
чої людини і додатковим підробітком, 
— ділиться задумами мисткиня.

У доробку пані Любомири — го-
белени за мотивами писанок, чіль-
ця, запаски, обгортки, спідниці, 
крайки та багато інших речей. Вона 
готова поділитися із зацікавлени-
ми таємницями своєї майстерності 
і навчити, як самому створити собі 
таку красиву й водночас практичну 
річ. Вважає, що для фахівця, який 
проводить майстер-клас, така пра-
ця — це своєрідна посвята, таємниця 
передавання знань, а для того, хто 
приходить навчитися, — подолання 
внутрішнього бар’єру невпевнено-
сті, врешті, нагода взятися за давно 
омріяну справу.

Ірина МАРТИН
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він і вона

До кохання треба дозріти
Розпочинаємо цикл розмов про дошлюбний період спілкування 

хлопця і дівчини. На наші запитання відповідатиме психолог Оле-
на Вострова. Сьогодні говоритимемо про знайомство, готовність до 
стосунків, закоханість.

— Знайомство у кожного відбува-
ється по-різному і по-різному люди 
пізнають один одного. Очевидно, все 
починається із симпатії. Чи конче 
вона мусить виникнути відразу, а чи, 
можливо, з часом?

— Справді, перша зустріч і зна-
йомство відбувається за різних об-
ставин. Інколи кохання приходить 
тихо. Інколи вривається у життя 
бурхливим потоком. А інколи про-
ростає з симпатії. А буває, що двоє 
живуть разом, народжують дітей, 
але їхня зустріч і знайомство так і не 
відбуваються. Проте ніколи не пізно 
дійти до цього.

Я сказала б, що все починається 
ще до зустрічі і знайомства з коха-
ною людиною, з дуже важливої зу-
стрічі і знайомства з собою. Зріле, 
щасливе кохання можливе лише між 
двома зрілими, цілісними особисто-
стями. І причина не в біологічному 
віці партнерів, а в їхній психологіч-
ній зрілості і готовності до кохання. 
Так, це може прозвучати дивно, але 
до справжнього кохання, яке потім 
триватиме все життя, потрібно пси-
хологічно дозріти. 

— У чому проявляється ця зрі-
лість?

— Серед численних способів 
побачити готовність до кохання є 
такий простий, на перший погляд, 
тест. Готовність чоловіка до кохан-
ня проявляється у його відповідях 
на три ключові запитання: „Хто 
я?“, „Яка справа мого життя (мета, 
покликання)?“, „Який рівень мого 
добробуту зараз і якого рівня я праг-
ну досягти?“. Основна функція чо-
ловіка у стосунках — вести жінку за 
собою. А допоки він не визначився, 
хто він, куди йде і який рівень жит-
тя забезпечує, то навряд чи готовий 
брати на себе відповідальність за 
жінку. Цей період у житті чоловіка 
інколи називають переходом через 
„точку Гамлета“, де чоловік свідомо 
відповідає собі на екзистенційні за-
питання: „Бути чи не бути?“, „Ким 
бути?“, „Куди йти?“, „З ким іти?“. 
До слова, багато дівчат і жінок по-
милково думають, що вони можуть 

вплинути на цей вибір чоловіка, а 
насправді це суто чоловічий процес 
дорослішання — переходу з психо-
логічного статусу юнака у психоло-
гічний статус чоловіка.

Для жінки ж важливо свідомо 
дати собі відповіді на інші ключові 
запитання: „Чи я щаслива сама, без 
чоловіка?“, „Чи готова йти за чоло-
віком, іти у його рід і народжувати 
йому дітей?“, „Чи насолоджуюся 
своїм тілом?“. За кожним із цих за-
питань — усвідомлення важливих 
для жінки речей. Перший момент: 
щастя жінки — її особиста відпові-
дальність. Сидіти і чекати, що при-
йде коханий і зробить мене щасли-
вою — одна з дівочих ілюзій. Чоловік 
прийде і примножить те, що у вашій 
душі. Другий момент — уміння при-
ймати чоловіка таким, який він є, го-
товність іти за чоловіком, іти у його 
життя, приймати спосіб його життя 
і той рівень, який він може забезпе-
чити. Дивлячись на чоловіка, дівчи-
на чи жінка повинна бачити спосіб і 
рівень його життя і не тішити себе 
ілюзіями, що чоловіка можна буде 
переінакшити і змінити. І третій 
момент — розкриття жіночої сексу-
альності, вміння насолоджуватись і 
дарувати любов від повноти.

І якщо для жінки важливо спов-
нитися і сяяти щастям, то для чо-
ловіка — опанувати мистецтво за-
лицяння, спокушання жінки, тому 
що коли вони зустрінуться, багато 
що залежатиме саме від цих двох 
чинників.

— Як психологи ставляться до ко-
хання з першого погляду?

— По-різному. З мого досвіду, 
знань і спостережень, по-перше, 
потрібно розрізнювати любов, ко-
хання, закоханість і псевдокохання. 
Дуже часто коханням називають си-
мбіотичний союз, що базується на 
пануванні і підпорядкуванні, невро-
тичну залежність чи просто хімічні 
реакції організму, спричинені ак-
тивізацією „мапи кохання“ у сексу-
альному підсвідомому. І відрізнити 
кохання від псевдокохання можна 
лише за допомогою знань.

Якщо любов — це дія, то ко-
хання — дія взаємна. Ця творча 
взаємодія між чоловіком і жінкою 
заснована на любові і відбувається 
на всіх рівнях: тілесному, душев-
ному і духовному. Це те, що ми на-
зиваємо побудовою гармонійних 
стосунків, унаслідок чого людина 
переживає особливий стан. Щоб 
народилося справжнє кохання, по-
трібен час, освіченість у багатьох 
питаннях. Ми ж не кидаємося без 
знань будувати  дім, але чомусь 
наївно гадаємо, що побудова сто-
сунків спеціальних знань, навичок 
і вмінь не потребує. Фундамен-
тальними цеглинками кохання є 
психічне здоров’я, психологічне 
благополуччя, здатність любити, 
психологічна зрілість, готовність 
до діалогу, знання особливостей і 
відмінностей між чоловіком і жін-
кою, екологія культури любові, 
психосексуальна культура тощо.

— То все ж кохання з першого по-
гляду існує?

— Воно існує для тих, хто зумів 
проростити його з сім’ячка першо-
го погляду у могутнє дерево з пло-
дами. Але дуже часто за відчуттям 
потужного потягу до іншої людини 
приховуються неусвідомлені родові 
сценарії, проблеми, що потребують 
розв’язання. Бажано їх розв’язу-
вати до шлюбу, а не у шлюбі, коли 
„вмирає“ кохання, якого насправді 
і не було. Саме тому психічне здо-
ров’я і психологічне благополуччя 
— обов’язкові умови як для повно-
цінного розвитку здатності людини 
кохати і бути коханою, так і для пов-
ноцінного розвитку самого кохання.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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спортогляд

Студенти-спортсмени Політехніки —      
у трійці призерів

На змаганнях Універсіади Львів-
щини – 2016 з вільної боротьби 
львівські політехніки посіли третє 
місце. Змагання відбувалися на на-
вчально-спортивній базі літніх видів 
спорту Міністерства оборони Укра-
їни. Участь у них взяло 11 команд. 
Загалом змагалося понад 230 осіб. За 
результатами особистих змагань се-
ред чоловіків та жінок перше місце у 
командному заліку здобула команда 
Львівського національного універ-
ситету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. З. Ґжицького (634 
очки), друге — ЛДУФК (626 очок), а 
третє — збірна Львівської політехні-
ки (580 очок). Переможці та призери 
змагань отримали в нагороду грамоти 
від Львівського обласного СТС „Гарт“.

Завершились змагання Уні-
версіади Львівщини – 2016 з пла-

вання серед студентів вищих 
навчальних закладів. Студенти 
змагалися на плавальних доріжках 
50-ти метрового басейну комплек-
су водних видів спорту „Аквапарк 
„Пляж“. Понад 100 плавців пока-
зували свою майстерність, а судді 
визначали найкращих з них у 14-ти 
видах програми та 2-х естафетах. 
Учасники представляли команди 
6-ти вишів, зокрема збірні ЛНУ 
ім. І. Франка, Львівської політех-
ніки, ЛДУФК, Львівського націо-
нального медичного університету 
ім. Данила Галицького, Української 
академії друкарства та Національ-
ної академії сухопутних військ ім. 
Петра Сагайдачного. Традиційно у 
перший день змагань відбулася це-
ремонія урочистого відкриття, під 
час якої з побажаннями легкої води 

та стрімких стартів до спортсменів 
звернулися начальник Львівського 
облвідділення Комітету з фізично-
го виховання та спорту МОН Укра-
їни Анатолій Ігнатович, президент 
Львівського обласного СТС „Гарт“ 
Богдан Юхницький та голова феде-
рації плавання Львівщини Андріян 
Гутник. Після двох змагальних днів 
трійка лідерів у загальнокоманд-
ному заліку виглядає так: I місце 
— ЛДУФК з результатом 990 очок, 
II місце — Львівська політехніка з 
результатом 897 очок, ІІІ місце — 
ЛНУ ім. І. Франка — 831 очко. Пе-
реможці на дистанціях відзначені 
медалями та дипломами, а коман-
ди-призери — кубками.

Сторінку підготувала                            
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Контрасти. Не музичні, а водні,               
та тіло співає
Після зимової сплячки і переведення стрілок годинника вперед 

прокидання організму і його ранкова бадьорість — завдання про-
блематичне. Але надається до вирішення. Хронічна втома, стреси, 
простуди відступлять, якщо спрямувати проти них струмені кон-
трастного душу.

Почати слід з того, що з’ясувати, 
чи ваші психіка й тіло готові до темпе-
ратурних перепадів. Якщо у вас астма 
чи серйозні проблеми зі судинно-сер-
цевою системою, нирками, тиском і 
т. ін, то однозначно — контрастний 
душ здоров’я не додасть, а навіть і 
зашкодить. Аналогічно і щодо пси-
хічної готовності: м’язи стискаються 
від самої думки про таку процедуру — 
користі від неї не буде. І лише особи, 
налаштовані на незвичний (наразі), 
але цікавий процес та позитивний 
результат, можуть сміливо експери-
ментувати зі змішувачем.

Поступовість — умова і в цьо-
му починанні. Після контрастів 
для рук-ніг можна переходити до 
тіла загалом. Однак фаза „гаряче 
— холодно“ спочатку має виника-

ти тільки раз, на кілька секунд, під 
час душу, температура якого для вас 
комфортна. Згодом таких контраст-
них циклів може бути до п’яти, три-
валістю до півхвилини-хвилини, але 
кожен має завершуватися холодною 
водою. Температурні перепади води 
можуть коливатися від 14 до 43 гра-
дусів. Алгоритм такий: тепла вода 
— гаряча — холодна (починати з 30 
градусів, не менше, спершу спряму-
вати на кілька секунд холодну воду 
на обличчя). Стояння під гарячою 
водою має бути за тривалістю (час 
збільшуємо поступово) удвічі дов-
ше, ніж під холодною. Голову, яка є 
більш чутлива, ніж решта тіла, мож-
на „контрастити“, проте окремо, 
перед загальним душем. Витершись 
рушником, одягатися варто не відра-

зу — на кілька хвилин продовжуємо 
загартовування. Тоді — снідаємо і 
через півгодини вирушаємо у своїх 
справах надвір.

Найкраще приймати контраст-
ний душ зранку, через якийсь час 
після простих фізичних вправ (не 
йоги), коли тіло вже трохи розігрі-
те. Дехто приймає його і ввечері, за 
годину до сну. Важливо прислухати-
ся до своїх реакцій, відчувати себе і 
регулювати свої дії, а не сліпо сліду-
вати інструкціям. 

Регулярність прийняття кон-
трастного душу — основа поміт-
ного ефекту. Нехай він буде не що-
дня — все-таки такий душ — досить 
сильний стрес для організму, а раз на 
тиждень, але буде. Свідчення того, 
що ви все робите правильно, якщо 
після душу нема ні настроєвого, ні 
тілесного дискомфорту, якщо тіло 
не вкрите сиротами й ви не відлежу-
єтеся під ковдрою з грілкою, а нато-
мість відчуваєте приплив енергії і 
приємної легкості.
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Кросворд
Горизонтально:
1. Особа зі середньою медичною освітою. 7. Довго-
часна п’ятикутна фортифікаційна споруда. 8. Пів-
денноамериканська свійська тварина з родини лам 
із високоякісною шерстю. 9. У давньогрецькій мі-
фології — істота з цапиними ногами, рогами, яка 
супроводжувала бога Діоніса. 11. Старовинна золо-
та монета в країнах арабського Сходу. 13. Один із 
перших романів Жорж Санд. 15. Друкувальний при-
стрій, який підключають до комп’ютера. 17. Спеці-
аліст, що створює композиції із засушених квітів, 
листочків, гармонійно поєднуючи барви і форми. 
19. Мистецька подія, що відбувається раз у два роки. 
22. Найбільше місто-порт Пакистану. 23. Запліч-
ний мішок для речей. 26. Поема Тараса Шевченка. 
27. Хвалебний вірш, присвячений уславленню важ-
ливих історичних подій або видатних осіб. 28. Мо-
нументальна житлова кам’яна споруда кавказців. 
29. Найпрестижніша нагорода Американської ака-
демії кіномистецтва. 31. Південна рослина родини 
зозулинцевих із запашними квітками різного ко-
льору і вигадливої форми. 34. Південне вічнозелене 
хвойне дерево, що має пірамідальну форму. 36. Лег-
кий дашок з тканини над вікном чи балконом для 
захисту від сонця. 38. Невеличкий шинок, корчма в 
Італії. 41. Майданчик у давньоримському цирку, де 
відбувалися бої гладіаторів. 43. Цирковий артист-комік; 
блазень. 44. Дочка царя Міноса. 45. Перший офіційний 
чемпіон світу з шахів. 46. Український поет, автор пое-
ми-казки для дітей „Цар Плаксій та Лоскотон“. 
Вертикально: 
1. Енергосилова машина, що перетворює різні види 
енергії на механічну роботу; двигун. 2. Давньогрець-
кий філософ, який більшу частину життя провів на 
міському звалищі у бочці. 3. Англійський письменник, 
автор творів „Гобіт, або Мандрівка за імлисті гори“, 
„Володар перснів“. 4. Отруйна змія, поширена в Аме-
риці. 5. Основна адміністративна одиниця у Швейцарії. 
6. Пристрій для отримання комп’ютерного цифрового 
зображення (текстів, графіків, малюнків). 9. Розфа-
сована невеликими порціями сирна маса, заправлена 
цукром, ізюмом, ваніллю. 10. Всесвітньовідома ка-
надська поп-співачка. 12. Кінь, якого використовують 
переважно в іподромних перегонах і кінному спорті. 
13. Великий хижий звір родини котячих, поширений в 

Азії; сніговий барс. 14. Ризикована справа; шахрайство. 
16. Промислове риболовецьке судно. 18. Колектив му-
зикантів, призначений для сумісного виконання му-
зичних творів. 20. Слуга, наглядач за жінками гарему. 
21. Гармонійне поєднання кількох музичних звуків. 
23. Довгохвоста американська папуга. 25. Велетенська 
ропуха, поширена в Америці. 28. Пласт землі, виверну-
тий плугом. 30. Переконливий доказ, розумне пояснен-
ня, достатня підстава. 31. Назва східної сторони світу 
у мореплавстві та метеорології. 32. Прізвище героя 
роману Дж. Лондона про молодого моряка, що став 
письменником. 33. Заглиблення у землі. 35. Лотерея 
з негайною виплатою виграшу. 37. Біла вогнетривка 
глина. 39. Автор листа, твору, який зумисно приховує 
своє ім’я. 40. Планета Сонячної системи. 42. Грошова 
сума, що видається наперед у рахунок заробітної пла-
ти. 43. Ручний інструмент для відколювання гірської 
породи, льоду; кирка.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Бо-
городиці.
7 квітня — Всесвітній день здоров’я.
12 квітня — День авіації та космонавтики.

Пам’ятні дати
7.04.1876 — народився Iларiон Свенциць-
кий, український філолог, літературо- 
знавець i мистецтвознавець, організатор 
Національного музею у Львові.

7.04.1917 — у Києві створено Центральну 
Раду.
7.04.1948 — набув чинності Статут Все-     
світньої організації охорони здоров’я.
8.04.1829 — народився Степан Ніс, укра-
їнський етнограф і фольклорист.
8.04.1882 — народився Дмитро Дорошен-
ко, український історик, громадський 
діяч, заступник Голови Центральної Ради.
8.04.1930 — вийшов на екрани кінотеатрів 
фільм О. Довженка „Земля“, який на Брюс-
сельському кінофестивалі визнано однією 
з 12-ти найкращих стрічок світового кіно.

9.04.1864 — народився Павло Грабов-
ський, український поет.
10.04.1622 — помер у Києві Петро Конаше-
вич-Сагайдачний, гетьман українського 
реєстрового козацтва.
10.04.1898 — у Полтавi народився Степан 
Скрипник (Патріарх Української автоке-
фальної православної церкви Мстислав).
10.04.1940 — помер український компо-
зитор Нестор Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій Рудавський, 
професор, ректор Львівської політехніки 
(1991 — 2007).
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Колектив Видавництва Націона-
льного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щире 
співчуття своїй колезі Ірині 
Лонкевич з приводу тяжкої 
втрати —смерті батька 

Євгена Сергійовича.

Дирекція Інституту енергетики та систем керування та колектив кафедри 
електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем Націона-
льного університету „Львівська політехніка“ глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті к.т.н., інженера кафедри 

Євгена Сергійовича Лонкевича 
і висловлюють співчуття родині та друзям покійного. 

  НОВИНКИ
О. І. Мороз.
Топографія
Навчальний посібник 
(конспект лекцій).
Викладено матеріал 
з курсу „Топографія“ 
студентам першого 
курсу напряму „Геоде-

зія, картографія та землеустрій“ для 
підготовки до лабораторних занять та 
навчальної геодезичної практики.

Н. Б. Яворський,                                
В. М. Теслюк,                                                 
Є. І. Литвинова.
Комп’ютерні методи 
в інженерії мікрое-
лектромеханічних 
систем 
Навчальний посібник.

Розглядає комп’ютерні методи в моде-
люванні та проектуванні мікро-елек-
тромеханічних систем, зокрема ком-
понентний рівень проектування, що 
передбачає аналіз фізичних процесів 
у МЕМС. Докладно описано особли-
вості використання числового методу 
розв’язання задач математичної фі-
зики — методу скінченних елементів. 
Розглянуто питання валідації та забез-
печення якості під час проектування 
МЕМС. 

За заг. ред.                                                  
Ю. Я. Бобала.
К о м б і н о в а н и й                           
(гібридний) лабо-
раторний практикум 
з теорії електричних 
та електронних кіл, 
сигналів і вимірю-

вань у комп’ютеризованій лабора-
торії 
Навчальний посібник.
Комплекс лабораторних робіт з тео-
рії електричних та електронних кіл, 
сигналів і вимірювань, які виконують 
у два етапи: фізичний експеримент та 
віртуальний експеримент. Такий підхід 
дає змогу поглибити здобуті теоретич-
ні знання, набути практичних навичок 
роботи з технічним обладнанням.
Для студентів електротехнічних та 
електромеханічних спеціальностей, 
які вивчають дисципліну „Теоретичні 
основи електротехніки“.

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

У книгарнях діє дисконтна програма 
„Книжкова скарбничка“

конкурс

До уваги молодих науковців!
Рада молодих учених університету оголошує конкурс науко-
вих проектів на здобуття грантів Національного університету 
„Львівська політехніка“.

Конкурс відбуватиметься у два 
етапи:
Перший: з 4 до 24 квітня 2016 р. 
— відбір наукових проектів мо-
лодих учених на рівні навчаль-
но-наукових інститутів;
Другий: з 25 квітня до 1 травня 
2016 р. — відбір наукових про-
ектів на правлінні Ради молодих 
вчених.

За докладнішою інформацією 
прохання звертатися до голів 
бюро секцій Ради молодих вче-
них навчально-наукових ін-
ститутів або вченого секретаря 
Ради молодих вчених Львів-
ської політехніки Ірини Лех                                                                                
e-mail: iryna.lekh@gmail.com.

Адреса сайту РМВ універси-
тету: http://rmv.lp.edu.ua.

доброчинна акція

„Подаруй бібліотеці книжку!“
Вже не перший рік задля поповнення бібліотечного фонду НТБ 
Львівської політехніки проводить доброчинну акцію „Подаруй 
бібліотеці книжку!“.

Шановні політехніки! Якщо у 
вас є стародруки або підручники, 
словники, довідники, художня 
література, книги іноземною мо-
вою (за останні 10 років видан-
ня), їх з радістю прийме бібліо-
тека. Книжка — це дорогоцінна 
скарбниця знань і мудрості, по-
діліться нею з іншими. 

Шановні студенти! Якщо ви за-
кінчили університет і у вас залиши-

лися підручники, посібники, інша 
навчальна література чи наукові 
видання — подаруйте їх бібліотеці. 

Ваша доброчинність стане 
реальною підтримкою бібліо-
течного фонду Львівської полі-
техніки, сприятиме освітньому 
і культурному розвитку наших 
читачів. Даруючи книги, ви даєте 
їм друге життя, в якому вони зна-
ходять свого вдячного читача.

Дари приймаємо у відділі комплектування НТБ                                                               
за адресою: вул. Професорська, 1.
Контактний телефон 258-21-64.

Працівники планово-фінансової 
служби Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлюють 
щирі співчуття провідному спеціалісту 
бухгалтерії Тетяні Ігорівні Корзун з 
приводу передчасної смерті чоловіка —

Олександра.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Інституту адміністрування та 
післядипломної освіти Львівської політехніки 
щиро вітає з ювілеєм доцента кафедри

Богдана Івановича ІЛИЧКА.

Бажаємо радості й достатку,
Мирного неба і тепла,
Жити в злагоді й порядку,
Щоб доля світлою була!

У справах — успіхів, везіння,
В роботі — великого горіння!
Від щирого серця любові бажаєм
І нехай Господь Бог Вам помагає!

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гресько Олександри Русланівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Марчука Романа Олександровича;
студентський квиток № 09899999, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гнип Тетяни Петрівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Нетежак Юлії Ігорівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шевцова Богдана Вікторовича;
залікову книжку та студентський квиток, 
видані Національним університетом „Львів-

ська політехніка“ на ім’я Андрушка Олексія 
Олександровича;
студентський квиток № 10367751, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кубацької Віталії Іго-
рівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Баб’яка Богдана Романовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Сокола Назарія Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Вельгана Андрія Павловича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ковальчук Ірини Анатоліївни.

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 — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

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

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160637

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 ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На першій сторінці світлина Наталії ПАВЛИШИН.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                            
ім. С. Крушельницької
7 квітня — „Vivat оперета!“ (концертна 

програма). 18.00.
8 квітня — Вечір одноактних балетів. 

18.00.
9 квітня — „Сільська честь“ (опера). 18.00.
10 квітня — „Наталка Полтавка“ 

(опера, прем’єра). 12.00,                                             
„Жізель“ (балет). 18.00.

13 квітня — „Наталка Полтавка“ (опера, 
прем’єра).

Національний 
академічний український 
драматичний театр                                             
ім. М. Заньковецької
7 квітня — „Різдвяна ніч“ (прем’єра). 

18.00.
8 квітня — „Назар Стодоля“. 18.00.
10 квітня — „Голий король“ (прем’єра). 

18.00.
12 квітня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
13 квітня — „Різдвяна ніч“ (прем’єра). 

12.00, 18.00.

Камерна сцена
12 квітня — „Завчасна паморозь“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Леся Курбаса
8, 9 квітня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
10 квітня — „Апокрифи“. 19.00.

Перший український 
театр для дітей та 
юнацтва
7 квітня — „Зерносховище“. 16.00.
8 квітня — „Крила ангела“. 19.00.
10 квітня — „Дюймовочка+“. 12.00, 15.00.
12 квітня — „Маленька Баба-Яга“. 12.00, 

„Вільні метелики“. 18.00.
13 квітня — „Дикі лебеді“. 12.00,                      

„Втеча з реальності“. 16.00.

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 

30 слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 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.
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