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З якою метою Ви прийшли на Ярмарок кар’єри?

Дмитро Новак, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій: 

„Поспілкуватися з представниками 
компаній, які мене цікавлять“
Я вперше на Ярмарку кар’єри, дізнався про нього від друзів. Це 
круто, бо можна напряму поспілкуватися з представниками 
різних компаній-роботодавців, запитати їх про те, що ціка-
вить, отримати ту інформацію, якої не знайдеш в інтернеті. 

Також можна поговорити сам-на-сам, докладніше ознайомитися з вимогами 
та обговорити їх. Наприклад, якщо є вимога дуже високого знання англійської, 
то можна запитати, чи можу я претендувати на якусь вакансію, якщо мій рівень 
знання іноземної нижчий; куди найкраще податися. Я заповнюватиму резюме, 
бо переконаний, що насправді можна отримати відповідь, запрошення на спів-
бесіду чи навіть отримати роботу.

Роман Бортнік, студент п’ятого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Заповнив резюме і сподіваюсь на успіх“
Звичайно, що Ярмарок потрібний. Люди, які хочуть знайти 
роботу, можуть поговорити з представниками різних фірм, 
знайти собі роботу. Я прийшов, щоб відвідати презентації 
компаній, поспілкуватися з друзями, послухати музику. Якщо 
компанії шукають працівників, то студенти мають шанс от-
римати роботу. Я заповню резюме і сподіватимусь на успіх. Хотів би отри-
мати цікаву роботу з можливістю розвитку і, звичайно, добрим заробітком. 

Анна Сколоздра, студентка четвертого курсу Інституту 
математики та фундаментальних наук:

„За новими можливостями“
Це корисний захід, бо студенти мають можливість розпочати 
свою кар’єру. Адже здебільшого основна вимога роботодав-
ців — вища освіта і досвід роботи. Тож це гарний шанс з чого 
почати. Знаю, що чимало компаній шукають нових праців-
ників, а також пропонують навчальні курси, де кваліфікують 

відповідно до своїх вимог. Я хотіла б отримати можливість для самореалізації: 
знайти роботу чи принаймні додатково повчитися.

Христина Салдак, економіст за освітою:

„Прийшла, щоб знайти роботу“
Ярмарок кар’єри — це з одного боку шанси для тих, хто 
прагне знайти місце праці, а з другого — добра реклама 
для різних компаній, особливо для менш відомих. Прийшла 
сюди, бо в мене зараз постало питання пошуку роботи. Що-
правда, в деякі з цих фірм я вже подавала резюме, але, на 
жаль, не отримала відповіді. Зараз поспілкувалася з пред-
ставниками компаній, які мене зацікавили, то окремі з них дали мені надію 
на отримання роботи, тож буду сподіватися. Я ще не маю досвіду роботи, 
пройшла кілька курсів із різних спеціальностей, постійно займаюся само-
освітою, зокрема підтягую свої знання з англійської мови.

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Упродовж двох днів, 6 – 7 квіт-
ня, у Львівській політехніці чи 
не основними темами серед 
студентів були — цікаві мож-
ливості, співбесіди, резюме, 
шанси отримати перший досвід 
роботи чи працевлаштуватися 
в омріяній фірмі. Саме так, з 
емоціями, сподіваннями, очі-
куваннями і безліччю цікавих 
зустрічей відбувався Інже-
нерний ярмарок кар’єри (ІЯК), 
який організовував львівський 
осередок міжнародної студент-
ської організації BEST.

Цьогоріч поспілкуватися зі 
студентами, презентувати свою 
роботу та знайти потенційних 
працівників до нашого уні-
верситету з’їхалося 29 провід-
них компаній світу. Елітним 
учасником була фірма SKODA, 
представники якої мали дві 
презентації для студентів: у 
рамках Інженерного ярмар-
ку кар’єри і разом із відділом 
працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом Політехніки. 
Окремо відбулася зустріч пред-
ставників цієї фірми з ректором 
професором Юрієм Бобалом, 
проректором Романом Коржем, 
керівником відділу працевлаш-
тування та зв’язків з виробни-
цтвом Олегом Логушем і дирек-
торами інститутів, які готують 
студентів із різних інженерних 
напрямів. У рамках обговорень 
гості запропонували співпрацю 
з Політехнікою, можливість 
організовувати практику для 
студентів у Чехії, а також пра-
цевлаштування для найуспішні-
ших інженерів-політехніків.

Студенти також мали можливість 
заповнити резюме та поспіл-
куватися з представниками 
таких провідних компаній, як: 
SoftServe, Symphony Solutions, 
CYPRESS, GlobalLogik та бага-
тьох інших відомих фірм.

Впродовж місяця до початку Ін-
женерного ярмарку кар’єри для 
студентської молоді організову-
вали різнотематичні зустрічі з 
успішними людьми. 

Закінчення на 10 с.
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науковий семінар

Пріоритети транскордонного співробітництва
У Львівській політехніці 7 квітня відбувся науковий семінар „Пріо- 

ритети транскордонного співробітництва між Україною та ЄС                 
в умовах лібералізації візового режиму та міграційної кризи“ .

Його організатори — Міжнародний 
інститут освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою (модератор заходу — нау-
ковий співробітник МІОКу Оксана 
П’ятковська), кафедра політології та 
міжнародних відносин ІГСН Львівської 
політехніки, Регіональний філіал На-

ціонального інституту страте-
гічних досліджень у Львові та 
ЛНУ ім. І. Франка.

Учасників наукового се-
мінару привітали народний 
депутат України, голова 
підкомітету з питань ре-
гіонального та транскор-
донного співробітництва 
між Україною та країнами 
ЄС Комітету ВРУ з питань 

європейської інтеграції Оксана 
Юринець, директор департаменту 
міжнародного співробітництва та 
туризму ЛОДА Тетяна Шапіленко 
та директор МІОКу Ірина Ключков-
ська. Вони відзначили велику роль 
транскордонної співпраці між кра-

їнами-сусідками, яка розширює до-
бросусідські відносини, позитивно 
впливає на інтенсивний розвиток 
зв’язків з прикордонними територія-
ми. І тут важливо, наголосили допо-
відачки, ґрунтувати свою роботу на 
наукових дослідженнях, яких чимало 
є в наукових інституціях (їх необхід-
но використовувати якнайповніше, 
адже наразі Україна не має закону, 
який сприяв би транскордонній 
співпраці). Вони сподіваються, що 
цей захід, як і парламентські і комі-
тетські слухання дадуть можливість 
народитися новому закону. 

Незважаючи на несприятли-
ві умови в Україні, на її території 
успішно працюють різні єврорегіо-
ни. А найуспішніший — єврорегіон 
„Карпати“, який на Львівщині вже 

круглий стіл

Проблеми видобутку вуглеводнів 
У Львівській політехніці 6 квіт-

ня відбулося засідання „круг-
лого столу“ на тему „Позитивні 
та негативні фактори впливу               
і перешкоди, що заважають 
видобутку вуглеводнів в Укра-
їні“. Ініціатори заходу — Гро-
мадська спілка „Ліга ділових кіл 
паливно-енергетичного комп-
лексу“ та Львівська політехніка.

У його роботі також взяли участь 
представники ЛОДА, ЛОР, Захід-
ного наукового центру НАН Укра-
їни, Львівської політехніки, ЛНУ 
ім. І. Франка, Івано-Франківського 
національного технічного універси-
тету нафти і газу, Інституту геоло-
гії і геохімії горючих копалин НАН 
України, Карпатського відділення 
ДП „Науканафтогаз“, НАК „Надра 
України“, приватні підприємці з 
видобутку вуглеводнів, народні де-
путати України та інші. 

Як відзначив у вступному сло-
ві перший заступник голови ЛОДА 
Ростислав Землинський, проблема 
видобутку вуглеводнів не випадково 
об’єднала громадські, наукові та екс-
пертні кола, виконавчі і законодавчі 

структури влади в одній залі. Галузь 
має великий потенціал і стосується 
не лише національної безпеки, а й 
функціонування діяльності місцевих 
громад та їхнього добробуту. Зібра-
лися у Політехніці теж не випадково, 
адже тут творилася і твориться ака-
демічна і практична історія, працює 
дуже потужний науковий потенці-
ал, який зможе допомогти розвит-
ку цієї галузі з наукової точки зору. 
Його думку підтримав і прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
Львівської політехніки Роман Корж,                                
який запросив усіх працедавців галу-
зі ширше співпрацювати з науковця-
ми Політехніки, адже тільки спільно 

можна досягнути доброго результа-
ту. Він також наголосив на тому, що 
„двері Львівської політехніки завж-
ди широко відкриті для таких заходів 
і починань“.

Учасники „круглого столу“ — 
доповідачі, експерти, представники 
наукових і бізнесових кіл, вироб-
ничники — говорили про технічні                        
проблеми видобутку вуглеводнів в 
Україні, перспективи пошуку нових 
родовищ у Західному нафтогазонос-
ному регіоні, впровадження новіт-
ніх технологій. Мова також ішла про 
перешкоди, які стоять перед галуззю 

Закінчення на 4 с. m

Закінчення на 5 с. m
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конференція

Архітектура Палладіо: крізь віки і кордони
Упродовж уже п’яти століть Андреа Палладіо залишається симво-

лом світової архітектури. Про творчість великого італійського 
архітектора та її вплив на мистецьку спадщину Східної Європи 
говорили під час міжнародної науково-практичної конференції            
8 квітня у Національному університеті „Львівська політехніка“.

— Цей зал (актовий зал головного 
корпусу Політехніки — І.Ш.), в яко-
му ми сьогодні знаходимось і який 
створили випускники Львівської 
політехніки вкінці ХІХ ст., не міг би 
постати без впливів Андреа Палладіо 
— людини, яка, безперечно, зробила 
багато не тільки для Італії (більше 80 
споруд), а й мала величезний вплив 
на італійських архітекторів, які по-
тім працювали на сході Європи — від 
Кракова до Москви, і загалом в усьо-
му світі, від Австралії до Америки, 
де надихалися його творчістю. Цей 
вплив відчуваємо в ХХ ст., не кажу 
вже про ХVII, ХVIII і ХІХ ст., — за-
значив на відкритті конференції ди-
ректор Інституту архітектури Полі-
техніки професор Богдан Черкес.

Непересічність постаті Андреа 
Палладіо (1508 – 1580) пов’язана з 
його багатою і неповторною  спад-
щиною: він проектував вілли та 
мости, палаци й театри, церкви і мо-
настирі. А ось його трактат „Чотири 
книги про архітектуру“ змінив уяв-
лення про архітектуру, ставши одні-
єю з настільних книг для архітекто-
рів у цілому світі. Тож не дивно, що 
згодом навіть сформувався окремий 
стильовий напрям — палладіанство, 
що втілене у низці громадських бу-
дівель і заміських вілл Північної 
та Південної Америки, Австралії, 
США, Європи, зокрема і на теренах 
України.

Ідея провести масштабну міждис-
циплінарну конференцію належить 

доцентові кафедри ДОА Політехніки 
Оресті Ремишило-Рибчинській.

Про вплив творчості видатного 
італійця на мистецтво України гово-
рили науковці з Політехніки, ЛНАМ, 
Музичної академії імені М. Лисенка: 
професори Богдан Черкес, Микола 
Бевз, Наталя Сиротинська, Ростис-
лав Шмагало, Тарас Янко, доценти 
Ореста Ремешило-Рибчинська, Іри-
на Дида, Ніна Дика, Олег Рибчин-
ський. Серед учасників конференції 
— італійські дослідники: Андреа Са-
віо, а також Марко Ріва й з Міжна-
родного центру архітектурних сту-
дій ім. А. Палладіо (Віченца).

Із творчістю італійця мав нагоду 
ознайомитись (і, без сумніву, захопи-
тись нею!) кожен охочий — завдяки 
фотовиставці у головному корпусі, 
що репрезентувала найважливіші ар-
хітектурні проекти митця, як-ось Те-
атр Олімпіко у місті Віченца (один з 
перших і найдавніших критих театрів 
Італії) чи собор Сан Джорджо-Мад-
жоре у Венеції. Виставку підготува-
ли Італійський інститут культури в 
Україні та Львівська політехніка у 
співпраці з Регіоном Венето та Му-
зеєм Палладіо. У її відкритті, що пе-
редувало конференції, взяли участь 
директор Італійського інституту 
культури в Україні Анна Пасторе і 
консульський кореспондент посоль-
ства Італійської Республіки в Захід-
ній Україні Джанлука Сарделлі. Як 
сказала Анна Пасторе, ця зустріч ста-
ла „зануренням“ в епоху італійського 
Відродження.

Ірина ШУТКА

| С
ві

тл
ин

а 
Ір

ин
и 

Ш
ут

ки

13 років. За цей час впроваджено 27 
проектів (Україні запропонували 40 
європроектів). Тож Львівщина і на-
далі готова до активізації співпраці, 
перезавантаження цілого комплексу 
ресурсів тощо. Однак, на думку до-
повідачів, слід змінити філософію 
транскордонної співпраці і, повер-
нувшись обличчям до наших сусідів, 
напрацювати з ними спільну страте-

гією, що позитивно вплине на даль-
ший розвиток обох країн. 

На думку Ірини Ключковської, на 
науковому семінарі було „започатко-
вано дуже добру співпрацю між всіма 
організаторами заходу, що „сприя-
тиме створенню постійно-діючого 
наукового семінару з конкретними 
напрацюваннями, які будемо пере-
давати до парламенту“.

Учасники наукового семінару 
говорили про сучасний стан та пер-

спективи розвитку транскордонного 
співробітництва між Україною та ЄС в 
умовах візової лібералізації; специфі-
ку міграційного обміну між Україною 
та ЄС у контексті міграційної кризи; 
визначили особливості впливу між-
національних відносин на розвиток 
транскордонного співробітництва, 
окреслили пріоритетні напрями роз-
витку транскордонного співробітни-
цтва в сучасних умовах тощо.

Катерина ГРЕЧИН

науковий семінар

Пріоритети транскордонного співробітництва
m Закінчення. Початок на 3 с.
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У МОН презентували порядок під-

готовки докторів філософії та 
докторів наук. Підготовка докто-
ра філософії здійснюватиметься 
в аспірантурі, яка охоплює денну, 
вечірню та заочну (дистанційну) 
форми навчання, а також поза ас-
пірантурою — для здобувачів, які 
поєднують наукову і науково-пе-
дагогічну діяльність. Підготовка 
доктора наук — тільки за денною 
формою або шляхом самостійної 
підготовки дисертації. Термін 
навчання в аспірантурі, ад’юнкту-
рі — 4, підготовки в докторантурі 
— 2 роки.

МОН не економитиме на студент-
ських стипендіях. Таку заяву 
відомство розповсюдило через 
те, що поширювалася інформація 
щодо „скасування виплат стипен-
дій студентам у 2016 році“. У МОН 
роз’яснили, що розроблена нова 
концепція фінансування вищої 
освіти передбачає виокремлення 
соціального фонду, що акумулю-
ватиме видатки на академічні, 
соціальні стипендії, соціальне за-
безпечення, утримання гуртожит-
ків. А будь-які зміни щодо принци-
пів нарахування стипендій у разі 
їх ухвалення не стосуватимуться 
студентів, котрі вже навчаються.

Мобільний застосунок „Тустань 
2/2“ — від студентів ІППТ. Вико-
ристана технологія „доповнена 
реальність“ допомагає поєднати 
матеріальні та віртуальні об’єкти 
на екрані телефону чи планшета. 
М. Держило і В. Сорочак (керів-
ник В. Волошин) представили 
свою розробку на Міжнародній 
конференції „Пам’ятки Тустані 
в контексті освоєння Карпат у 
доісторичну добу та в середньо-
віччі; проблеми їх збереження та 
використання“.

За матеріалами інформагенцій, МОН

в організації пошукових робіт вугле-
воднів (це сприяло б нарощуванню 
власної ресурсної бази). Особливу 
увагу звернули й на використання лі-
цензій на видобуток вуглеводнів як 

нематеріального активу, проблеми 
рентної плати за користування цими 
надрами та перешкоди у ввезенні в 
Україну обладнання для нафтогазової 
промисловості, сертифікованого в ЄС. 

У ході дискусій вироблено кон-
кретні пропозиції щодо поліпшен-

ня організації управління нафтога-
зовою галуззю в Україні і надіслано 
звернення до органів влади з пропо-
зиціями про усунення негативних 
чинників у видобутку вуглеводнів.

Катерина ГРЕЧИН

круглий стіл

Проблеми видобутку вуглеводнів
m Закінчення. Початок на 3 с.

від теорії до практики

Яскрава й показова практична

Чим, окрім свого предмету, ціка-
виться доцент, в якого тільки що ти 

прослухав лекцію? Чим живе твій коле-
га-сусід по лаві? Студенти спеціаль-
ності „Документознавство та інформа-
ційна діяльність“ і викладачі кафедри 
СКІД ІГСН отримали на ці запитання 
наочні відповіді — 5 квітня було від-
крито виставку їхніх захоплень.

В аудиторії 526а 
четвертого корпусу 
вздовж стін і вікон на 
столах студенти роз-
містили колекції ме-
теликів Ярини Бари-
ляк, статуеток ангелів 
Вероніки Ільченко й 
Олени Коваль, пам’ят-
них монет вартістю 25 
центів, випущених у 
США, Максима Багрія. 
Окремі столи були для 
виробів ручної роботи 
— листівки, оформлені 
подарунки (Ольга Но-
рікова), прикраси (Діа-
на Гордієвич), вишивка 
бісером і хрестиком, квіллінг (Христина 
Пастернак), модульне оригамі (Бурко 
Юлія і Христина Пастернак), а також 
для смаколиків — Євгенія Горматій спе-
кла печиво „Горішки“, Христина Пав-
лось — кокосові тістечка, Наталя Пан-
чишин — шоколадні капкейки, Ольга 
Ханас — шоколадну ковбаску, а доцент 
Наталія Химиць — рулет „Полуничка“. 
Крім цього, на стенді можна було про-
читати студентські та викладацькі вірші 
— тих, хто римує, на кафедрі виявилося 
досить багато. Викладачі представили 
і свої хобі: Світлана Лісіна принесла 
кавові горнятка, які вона придбала під 
час численних подорожей, Андрій Пе-
лещишин виставив кілька фотознімків 

природи, зроблених у режимі „макро“, 
а Жанна Мина —нумізматичні колекції. 
Ще один стіл був присвячений спортив-
ній тематиці — на ньому красувались 
футбольна атрибутика й матеріали зі 
спелеології.

Приводом для демонстрації захо-
плень стала необхідність втілити в ре-
альність знання, які студенти здобули 

під час вивчення пред-
мету „Організація ре-
ференської та офісної 
роботи“. Таким чином 
тема „Виставкова ді-
яльність“, на ознайом-
лення з теорію якої 
було відведено дві го-
дини, отримала пере-
вірку практикою.

Не обійшлося і без 
хиб, адже викладачі 
вирішили не втруча-
тися у студентську 
організацію виставки 
— було багато загаль-
ної інформації про 
хобі, дещиця неув’язок 
(спершу провели май-

стер-клас із писання віршів, а згодом 
дівчата-рукодільниці розповідали, що 
таке майстер-клас), нерівноцінність 
за динамікою проведення презентацій 
(жвавість з’явилася у другій частині, 
коли мова зайшла про спорт, а студент-
ка Катерина Чернишук продемонстру-
вала танцювальну імпровізацію у стилі 
house dance) тощо. Але про них студен-
ти дізнаються під час аналізу своєї ро-
боти, за яку, до речі, вони отримають 
оцінки. Сама ж практична завершилася 
отриманням трьома щасливчиками (був 
проведений розіграш) хенд-мейдівських 
подарунків, поїданням кулінарних ви-
робів і спільним фото.

Наталя ЯЦЕНКО
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освіта без меж

„Прагнемо вчитись і потребуємо 
якісних ресурсів“
„Ми повинні не лише викладати студентам те, що пов’язане з 

технологіями, прикладними речами, а й розвивати їхній сві-
тогляд“, – певен Олексій Молчановський, співзасновник платформи 
масових безплатних онлайн-курсів Prometheus. Недавно він переїхав 
до Львова, викладатиме в УКУ. Також був ініціатором і співорганіза-
тором студентського хакатону SpinOffHack, який у квітні відбувся у 
Львівській політехніці.

— Як Ви оцінили б амбіції 
Львова, який позиціонує себе 
як ІТ-столиця України?

— Мені імпонує те, що 
тут відбувається. Міська вла-
да, Львівський ІТ-кластер 
намагаються стимулю-
вати розвиток галузі. 
Компаній на оди-
ницю населення, 
можливо, більше, 
ніж у Києві. Круп-
ні компанії підтри-
мують різні ініціа-
тиви, є колаборація 
і розуміння того, що 
потрібно розбудовувати 
екосистему. Хоча Львову 
наразі бракує масштабу: порівняно 
з Києвом, мало подій, на яких ІТі-
вець може задовольнити жагу до 
комунікації або здобуття знань. Та-
кож тут, як і загалом в Україні, мало 
інкубаторів, які можуть підтримати 
стартапи.

Ще важливо шукати нові про-
екти і говорити про них — не так 
для популяризації, як для того, щоб 
інші, побачивши ці приклади, захо-
тіти самі щось робити. ЗМІ постій-
но прокручують кілька проектів (як 
Petcube, Ecois.me), але є й багато 
інших, про які не знаємо, як-ось 
Kodisoft, що створює цікаві продук-
ти і намагається це робити саме в 
Україні.

— ІТ-фахівців у Львові готує По-
літехніка, ЛНУ ім. І. Франка, тепер 
буде й УКУ. Які бачите проблеми й 
перспективи їхньої підготовки?

— Молодь готова вчитися і хоче 
якісніх знань. Проблема в тому, що 
українські університети здебільшо-
го їх не дають, тому студенти ча-
сто розчаровуються і намагаються 
знайти роботу, а навчання для них 
стає другорядне. Тож фактично от-
римуємо ремісників-програмістів, 
які можуть вирішити локальні за-

дачі, але не мають системного, 
глобального бачення — їх не 
назвеш архітекторами комп’ю-
терних систем. Ця ситуація має 
дві сторони: невмотивованість 

студентів навчанням в 
університеті та не-

відповідність на-
вчальних планів. 
У н і в е р с и т е т а м 
складно утриму-
вати кваліфіко-
ваних виклада-
чів в ІТ-галузі, 

бо ІТ-індустрія 
пропонує зарплати в 10 
разів більші, ніж зарп-
лата викладача. Відтак 

залишаються або старші, або ті, хто 
не зміг знайти себе в індустрії (зви-
чайно, не кажу про всіх, є винятки). 
Це комплексна проблема, пов’язана 
з інерційністю вищої освіти, впев-
неністю старшого керівництва в 
тому, що воно знає, якими мають 
бути освітні програми, без спроб 
зрозуміти, що потрібно роботодав-
цеві. Розробляючи в УКУ програму 
з комп’ютерних наук, ми постійно 
комунікуємо з бізнесом, аби знати, 
які навички закладати. У державних 
вишах теж можна так робити, мож-
ливо, навіть ефективніше, бо там 
більший викладацький корпус, є 
напрацювання. Було б бажання! От 
колеги з Політехніки Зеновій Верес, 
Юрій Яцук започатковують нову на-
вчальну програму Internet of Things.

— Ви стажувались у Південній 
Кореї, за програмою Фулбрайта були 
у США. Як гадаєте, чому ці країни 
успішні в технологічній сфері?

— Вони різні ментально. Пів-
денна Корея після Корейської війни 
була найбіднішою країною світу. Але 
завдяки своїй шаленій працездатно-
сті (без вихідних, відпусток) корейці 
фактично відбудували країну з нуля. 
А у США є тяглість, стабільність роз-

витку держави, можливості. Там 
культивують дух підприємництва. В 
нас же Радянський Союз, на жаль, це 
викорінив, але приємно бачити, що 
нині молодь в Україні шукає себе у 
підприємництві. У США (я був у Тех-
нологічному університеті Джорджії 
— одному з осередків інженерної 
освіти) мене вразило відчуття власної 
гідності тих, хто називає себе інжене-
ром. Хотілося б, щоб і в нас так було.

— Очевидно, з невдоволен-
ня формальною освітою і з’явився 
Prometheus… Якою є динаміка його 
розвитку щодо залучення викладачів і 
слухачів, розширення тематики?

— Нині маємо десь 192 тис. слу-
хачів. Курси Prometheus завершує до 
10% слухачів (у світі в середньому — 
7%). Це засвідчує, що ми прагнемо, 
готові вчитись і потребуємо якісних 
ресурсів.

Ми вирішили не концентрувати-
ся лише на ІТ та бізнесі, а заклали й 
гуманітарну складову. Наприклад, 
маємо курси з психології стресу, іс-
торії, мовні. А ще напрям – грома-
дянська освіта: гендерні відносини, 
урбаністика, інші.

— Яким є слухач Prometheus’а? Яку 
цінність мають його сертифікати?

— Мабуть, половина наших ко-
ристувачів — люди 20 – 30 років, та-
кож велика група — 45 – 50-річних і 
старших. Цікаво, що останні більш 
мотивовані завершувати курси. У нас 
також був експеримент з курсами під-
готовки до ЗНО. Він не мав успіху, бо 
онлайн-освіта вимагає уміння само-
стійно вчитись, якого школа не дає.

Ми не планували підкріплювати 
наші сертифікати офіційними ліцен-
зіями. Нам важлива не установа, а 
викладач, бо все, зрештою, зводиться 
до спілкування між ним і студентом. 
Тож наші сертифікати — від кон-
кретних викладачів. Із дописів на Fb, 
листів знаємо, що курси Prometheus’а 
допомогли декому отримати роботу, 
запустити власний бізнес. А згадка в 
резюме про онлайн-курси засвідчує 
роботодавцеві, що людина вміє вчи-
тись. Це дуже важливо, бо техноло-
гії, особливо інформаційні, зміню-
ються шалено.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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Студентський театр „САД“ минулої 

неділі виступив з новою виставою 
„Дорога в Єрусалим“. Незабаром 
із цією постановкою вирушать 
до Чернігова, Прилук та Ніжина. 
Головна ціль цієї поїздки — це 
підтримка ув’язнених, сиріт і тих, 
хто потребує зустрічі зі „своїм 
Єрусалимом“.

У Студмістечку Політехніки 6 квітня 
відбулася студентська Хресна 
хода з роздумами про діла ми-
лосердя. Її очолив студентський 
капелан о. Юрій Остапюк. Разом із 
студентами над страстями Христо-
вими розважали викладачі, пред-
ставники ректорату та дирекція 
студмістечка. 

Старий дуб біля головного корпусу 
Львівської політехніки претендує 
на звання пам’ятки природи. За-
галом у Львові є 25 рідкісних дерев 
на десяти локаціях, які можуть 
отримати такі „звання“. Наприклад, 
дуб біля головного корпусу Полі-
техніки має діаметр близько двох 
метрів, а це означає, що йому може 
бути 150 – 200 років, і це дерево 
може виявитися одним з найстарі-
ших у місті.

Верховна Рада України ухвалила в 
першому читанні законопроект 
№ 1553 — про внесення змін до ЗУ 
„Про охорону культурної спадщи-
ни“ щодо збереження пам’яток 
культурної спадщини, внесених 
до Списку ЮНЕСКО. Запропоновані 
зміни — це своєрідний „запобіж-
ник“ проти корупційних дій навко-
ло пам’яток. Зокрема, передбачено 
створення Органу управління 
пам’ятками, за діяльністю якого 
та станом збереження пам’яток 
здійснюватиме контроль Наглядо-
ва рада.

МОН України спільно з молодіжни-
ми і студентськими організаціями 
провело серію тренінгів для орга-
нів студентського самоврядування 
та активних студентів. Їх метою 
було створення у вишах самодо-
статнього та дієвого студентського 
самоврядування; надання практич-
них навичок щодо участі студен-
тів у вдосконаленні організації 
навчального процесу; реалізації 
студентських проектів; створення 
студентських медіа, а також участі 
студентів у забезпеченні прозоро-
сті діяльності вищих навчальних 
закладів та боротьбі з корупцією.

За матеріалами інформагенцій

наш календар
18 квітня — Міжнародний день пам’ятни-
ків та історичних місць. 

Пам’ятні дати
14.04.1768 — в Україні під проводом Мак-
сима Залiзняка та Івана Гонти почалося 
найбільше повстання проти польського 
панування.
14.04.1841 — народилася Христина Алчев-
ська, український педагог-просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерід-
зе, український скульптор, кінорежисер 
і драматург.
15.04.1844 — народився Теофiл Копистин-
ський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура, україн-
ський поет i етнограф.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці зіткнув-
ся з айсбергом і затонув „Титанік“.
15.04.1918 — помер Iван Нечуй-Левицький, 
видатний український письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошинський, 
український композитор.

16.04.1848 — скасування панщини в Габ-
сбурзькій імперії, до складу якої входила 
тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карманський, 
український поет-модернiст, перекладач 
„Божественної комедії“ Данте.
17.04.1873 — помер Семен Гулак-Артемов-
ський, славетний український композитор 
i оперний співак.
18.04.1860 — народилася Уляна Кравченко 
(Юлія Шнайдер), українська письменниця.
18.04.1882 — народився В’ячеслав Липин-
ський, політичний діяч, історик, соціолог, 
публіцист.
18.04.1897 — народився Мар’ян Крушель-
ницький, український актор, режисер.
18.04.1955 — помер Альберт Ейнштейн, 
німецький і американський фізик, автор 
теорії відносності.
19.04.1885 — помер Микола Костомаров, 
український письменник, історик, етно-
граф, один із засновників Кирило-Мефо-
діївського братства.

рада інформує

Просвітяни закликали 
вшанувати Франка
Минулого тижня відбулося чергове засідання Ради Товариства „Про-

світа“ нашого університету. На порядку денному було кілька важ-
ливих тем. 

Найперше просвітяни обгово-
рили відвідини поранених бійців у 
Львівському військовому госпіталі 
з нагоди Великодніх свят. Зокрема 
вирішили, що найдоцільніше надати 
адресні допомоги кільком пораненим 
військовим, які перебувають у кри-
тичному стані. Отож, на 6 квітня вда-
лося зібрати трохи більше 46 тис. грн. 
Наголосили й на тому, що необхідно 
й надалі продовжувати збір коштів на 
підтримку армії. 

Ще одне важливе обговорення 
стосувалося плану заходів із відзна-
чення ювілейних дат Івана Франка. З 
травня до жовтня запропонували ор-
ганізовувати екскурсії для студентів 
до львівського меморіального музею 
Каменяра, а також у його рідне село 
Нагуєвичі. Дводенна поїздка запла-
нована і для працівників Львівської 
політехніки в село Криворівня. У ве-
ресні відбудеться конкурс на кращу 
стінну газету, присвячену постаті 
Франка; конкурс серед студентів та 

викладачів на краще читання його 
творів, а також читання його поезій 
в інститутах університету. Завер-
шальним акордом стане Урочиста 
академія, яку проведуть у вересні або 
жовтні.

Просвітяни закликали відгукнути-
ся на звернення викладачів Східно-                                                                                                 
українського національного універси-                                                                                                               
тету ім. В. Даля (через воєнні дії зараз 
розкиданий по різних містах України) 
про допомогу у зборі спеціалізованої 
та художньої літератури для ство-
рення навчальної бази студентів. 
Оскільки, покидаючи Луганськ, їм не 
вдалося вивезти свою бібліотеку, яку 
(а саме українські книжки) практично 
знищили бойовики т.зв. ЛНР. 

Просвітяни також звернулися до 
представників осередків Товариства 
різних інститутів активувати сту-
дентську молодь до відзначення Дня 
матері.

Наталія ПАВЛИШИН
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діалоги

„Я вірю в Україну і її народ“
В актовій залі Львівської полі-

техніки 5 квітня відбулася 
зустріч Президента Світового 
конгресу українців Евгена Чолія 
із політехніками і громадськістю 
міста, яку організував Міжна-
родний інститут освіти, культу-
ри та зв’язків з діаспорою.

Речник української 
справи — у Львові

Ім’я очільника Світового конгре-
су українців (неурядової організації 
в Економічній та соціальній раді 
ООН зі спеціальним консультатив-
ним статусом) добре відоме у світі, 
в Україні і Львівській політехніці 
зокрема. СКУ представляє інтере-
си понад 20 мільйонів закордонних 
українців, об’єднує в своєму скла-
ді українські організації з 34 країн 
та підтримує зв’язки з українцями 
ще 15 країн. Евген Чолій за фахом 
— юрист, член Палати адвокатів 
провінції Квебек у Канаді, старший 
партнер однієї з найбільших адво-
катських фірм Квебеку – Лавері де 
Біллі, яка нараховує понад 200 адво-
катів. Його ім’я вміщене у довідни-
ку „Найкращі юристи“, що є одним 
з найстарших і найбільш поважних 
видань у юридичній галузі. Має низ-
ку нагород та відзнак, зокрема, діа-
мантову ювілейну медаль королеви 
Єлизавети II, золоту ювілейну ме-
даль королеви Єлизавети ІІ, орден 
України „За заслуги“ ІІІ ступеня.

Графік відвідин Львова очільни-
ка СКУ Евгена Чолія, який приїхав 
разом із дружиною Анною на уро-
чисте засідання Вченої ради Львів-
ської політехніки, де йому надали 
почесне звання doktor honoris causa, 
був дуже насичений. У перший день 
свого перебування він узяв участь у 
велелюдній Хресній ході, зустрів-
ся з архієпископом і митрополитом 
Львівським УГКЦ Ігорем Возьня-
ком. Наступного дня дав прес-кон-
ференцію для ЗМІ, мав розмову з 
ректором Львівської політехніки 
Юрієм Бобалом стосовно дальшої 
співпраці університету і МІОКу зі 
світовим українством, зустрівся із 
міським головою Андрієм Садовим, 
разом із директором МІОКу Іриною 
Ключковською взяв участь у передачі 

„Слово“ на Львівському радіо й у ві-
домій телепередачі „Вечір у Львові“.

„Майбутнє України 
залежить від самих  
українців“

Як відзначила Ірина Ключков-
ська, „після зустрічей із Президен-
том України, прем’єр-міністром, 
головою Верховної Ради, главами 
церков, що відбулися у березні цього 
року в Києві, візит пана Евгена Чолія 
до Львівської політехніки є першим 
і засвідчує важливість співпраці між 
СКУ і Львівською політехнікою, зо-
крема з Міжнародним інститутом 
освіти, культури та зв’язків з діа-
спорою“. 

Послухати Евгена Чолія, пого-
ворити з ним про наболіле, отри-
мати відповіді на свої запитання 
прийшли політехніки, громадські 
діячі, народні депутати, студенти, 
представники суспільно-культурних 
товариств „Надсяння“, „Любачівщи-
ни“, „Холмщини“ і „Лемківщини“.

Відкриваючи „міоківські діало-
ги“, Ірина Ключковська нагадала 
присутнім, що „за час свого прези-
дентства Евгену Чолію вдалося не 
лише консолідувати, розвинути і 
зміцнити українську спільноту за 
кордоном, а й вивести діяльність 
СКУ на якісно новий рівень“.

Евген Чолій не оминув теми су-
часної ситуації в Україні, окремо 
зупинився на своїх зустрічах з нідер-
ландцями напередодні їхнього голо-
сування за асоціацію Україна — ЄС, 
поділився враженнями від зустрічей з 
очільниками ЄС, Ради Європи, ПАРЄ, 

НАТО, ООН, ОБСЄ, з якими завжди 
обговорює проблеми України, про по-
літичну і гуманітарну допомогу Укра-
їні в подоланні російського агресора, 
активну співпрацю зі Львівською по-
літехнікою, розповів про найважливі-
ші проекти СКУ, зокрема, гуманітар-
ний — „Захист патріотів“, про те, як 
СКУ поширює правдиву інформацію 
про Україну у світі.

Відповідаючи на запитання із 
зали, гість розповів про те, як СКУ 
допомагає Україні у позитивному 
вирішенні проблем, що стоять нині 
перед нею („ваші виклики — це і 
наші виклики“), закликав студентів 
і всіх небайдужих надсилати відо-
мості в СКУ про дезінформацію ро-
сійських ЗМІ, яка масово „гуляє“ в 
інтернеті, адже для СКУ це буде ще 
один вагомий доказ для світового 
співтовариства про російську агре-
сію в Україні. 

Однак, на думку Евгена Чолія, 
СКУ може робити для України лише 
те, що належить до його компетен-
ції. А оскільки держава нині стоїть 
перед загрозою втрати частини своєї 
території, має внутрішні конфлікти, 
що не дозволяють їй рухатися впе-
ред, то „саме від українського на-
роду залежить її майбутнє і саме він 
має вирішувати свої внутрішні про-
блеми“. У час випробувань доречні 
всі можливості, а „це покладає на 
українців велику відповідальність 
перед наступними поколіннями“. 
Наприкінці керівник СКУ підсуму-
вав: „Я вірю в Україну, її народ і в 
спільну велику перемогу“.

Катерина ГРЕЧИН
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від книги до мети

В своїй хаті своя й правда
Завершився четвертий сезон проєкту „Від книги до мети“ (2014 – 2015 рр.): 

співорганізатори ВО „Свобода“ і Національний університет „Львівська 
політехніка“. Наше завдання — максимальна популяризація і підтримка укра-
їнської наукової книжки та інших видань і щомісячна зустріч у стінах най-
давнішої технічної школи Европи — Львівської політехніки — зі знаковими 
авторами. Підсумок — видруковано черговий IV випуск журналу про наші 
зустрічі, з чим можна буде ознайомитися на черговій презентації 27 квітня 
2016 року.

Книга — це розмова 
крізь віки: діялог з досві-
дом і монолог із собою. 
Наукова книга — інте-
лект нації і сила дер-
жави. Нашими гостями 
були актор і письменник 
Антін Мухарський (Орест 
Лютий), науковець і жур-
наліст Микола Тимошик, 
філософ і видавець Олег 
Фешовець, психолог і 
видавець Богдан Троя-
новський та священик 
Севастіян Дмитрух, вида-
вець Орест Коссак і нау-
ковець Оксана Микитюк, 
поетка, зв’язкова Романа 
Шухевича, легендарна 
українська повстанка і 
борчиня Ольга Ільків. 
Ми ознайомили львів’ян 
із працями видатного 
мовознавця Святослава 
Караванського, пись-
менника та журналіста 
Володимира Лиса. У цьо-
му сезоні вже відбули-
ся зустрічі з докторами 
філології, професорами 
Олександром Пономаре-
вим, Миколою Лесюком, 
Павлом Гриценком, кан-
дидатом історичних наук 
Олександром Кирієнком, 
письменницею і голов-
ним редактором часопи-
су „Слово Просвіти“ Лю-
бов’ю Голотою, видавцем 
Вірою Соловйовою.

Ми працювали від осе-
ни до осени 2014 – 2015 
років. Ви були співтвор- 
цями наших зустрічей, 
які тривають передусім 
завдяки вам: ви прихо-
дите по книжки від за-
прошених авторів та по 
живе спілкування з ними. 
Вони пишуть про різне 

і по-різному. Проте всі 
дарують нам духову та 
інтелектуальну енергію 
українського світу, на яку 
завжди спраглі розумні та 
вільні українці. Після цих 
зустрічей ще надовго зо-
стаються відсвіти чару 
спілкування і співдії. Всі 
ми огорнуті ідеєю україн-
ської спільности і свобо-
ди. Саме це заохочує цей 
проєкт творити далі.

Ми працювали у час 
війни, обізваної АТО; у 
час прірви між героями 
війни та корумповани-
ми чиновниками; між 
ідеалами людської та 
національної гідности 
та моральної деграда-
ції представників влади; 
між нашими потребами 
та можливостями; між 
печальним прозрінням і 
горінням усупереч усьо-
му. Ще більше спраглими 
на моральні константи, 
національні первні та ін-
телектуальні здобутки ми 
ставали. 

Не маємо часу на пе-
чаль, попри жнива смер-
тей на далекому Східному 
фронті; попри комплекс 
малоросійства у певних 

середовищах, посилений, 
а не зменшений війною; 
попри безпрецедентне 
розминання з шансом 
стати реально духово не-
залежними. Суспільство 
надто повільно реагує 
на виклики часу: недо-
чуває, недобачає, недо-
ходить — НЕ ВСТИГАЄ і 
злоститься не на те, що 
треба. Роздвоєність стає 
ознакою психічного ста-
ну більшости. Втома від 
боротьби паралізує рух 
догори з ями москов-
ського колоніялізму: мо-
скалізація гуманітарного 
простору триває вже під 
патріотичними гаслами 
— „рускоязичниє патрі-
оти“, „єдіная страна“, 
„толєрантность“, „наці-
ональна ідея — це союз 
з Европою“, „рік англій-
ської мови в Україні“. 
Все це нові обгортки для 
незакінченої постійної 
культурної війни з укра-
їнцями в Україні — і то в 
час відвертої, показової 
війни на сході, обізваної 
гібридною. Ця війна мож-
лива тільки через духову 
поразку, себто націо-
нальну (мовно-історичну 
і культурну) несвідомість 
чи недосвідомість україн-
ців ще від далеких ХVII, 
ХVIII, ХIХ і зрадянщено-
го ХХ століть. Через мало-
росіянізацію українців.

Ворог це добре знає і 
блискуче використовує: 
„Якщо ворогові суджено 
бути переможцем, а нам пе-
реможеними, то це сталося 
великою мірою через те, що 
цей ворог і в минулому ви-
являв і в сучасному виявляє 

надзвичайне уміння у тому, 
щоб знаходити слабкі місця 
в нашій структурі — і по 
них із цілою силою ударяти“ 
(Іван Лисяк-Рудниць-
кий, „Русифікація чи ма-
лоросіянізація“). Якщо б 
понад 37 млн. етнічних 
українців в Україні гово-
рили саме українською 
мовою, то понад 8 млн. 
росіян ніколи б тут не го-
сподарювали. І Путін не 
пішов би сюди війною. 
Ідуть туди, де тонко і де 
рветься. Отже, саме оку-
пантомовний хохол — 
основний трофей Путіна 
— троянський кінь тепе-
рішньої війни. Все реш-
та — вторинні чинники. 
Мета війни — це не воєн-
на перемога, а цілковита 
інтеграція в ідеологічну 
сферу (Ганс фон Дах).

Як на мене, вдарив-
ши, націю не проб’єш, 
коли вона матиме на собі 
панцир власної традиції, 
хребет націоналістичної 
ідеології та м’язи при-
родної мови. Задля цієї 
триєдности творимо цей 
проєкт уже п’ятий рік. 
Словом, ми не схилилися 
— ми злегка присіли, щоб 
зав’язати воєнні берци і 
перезарядити автомат. 
Крім сталевих, він має 
інші кулі — словесні та 
інтелектуально-мистець-
кі. Вже 200 років найвлуч-
ніші з них — Шевченкові:

У чужому краю
Не шукайте, не питайте

Того, що немає
І на небі, а не тілько

На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля 

Ірина ФАРІОН, 
доктор філології,                             

автор ідеї та організатор                     
проєкту
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ярмарок кар’єри

Роботодавці прийшли до студентів

З-поміж гостей була 
автор „якісного, ко-
рисного та розвитко-
вого“ проекту Nravo 
Kids (ігровий додаток 
для мобільних телефо-
нів) Наталія Табачин, 
організатор фестивалю 
Dekodet, випускник По-
літехніки Іван Сольськй. 
HR Manager at Tech 
Magic Софія Халявко 
проводила CV сесію „Як 
правильно писати ре-
зюме та багато іншого“. 

— Завжди стараємо-
ся запросити компанії з 
різних сфер. Хоча зде-
більшого це працедавці для інже-
нерних спеціальностей, але цього 
року були також компанії, які за-
ймаються бухгалтерським обліком, 
консалтингом. Знайти собі роботу 
на Ярмарку не проблема, бо навіть 
інженерним компаніям потрібні 

різні спеціалісти, — розповіла пре-
зидент локального осередку BEST, 
четвертокурсниця ІКНІ Зіна Ма-
зуркевич. — Упродовж двох днів, 
окрім презентацій компаній, відбу-
валися різні конкурси, вікторини, 
розіграші, на яких учасники мали 

можливість отримати сертифікати 
на навчання. Тож наш захід цікавий 
не лише студентам, а й тим, хто вже 
давно закінчив університет. 

Наталія ПАВЛИШИН

m Закінчення. Початок на 2 с.

особливий гість

Євроінтеграційні процеси:                            
плюси та мінуси

Почути думку про плюси та мінуси євроінтеграції України, 
можливості для розвитку українського бізнесу від заступ-

ника виконавчого директора Міжнародного фонду „Відро-
дження“, уповноваженого з питань підприємництва при 
Державній фіскальній службі України, колишнього віце-пре-
зидента зі стратегічного розвитку та в. о. президента Амери-
канської торгівельної палати в Україні Тараса Качки 7 квітня 
прийшли студенти-політологи ІГСН.

Впродовж години, яка 
справді пролетіла дуже 
швидко, студенти-полі-
техніки дізналися чимало 
цікавого про те, які пози-
тиви для нашої країни від 
вступу до ЄС. Гість гово-
рив про те, що особлива 
вигода є у сфері торгівлі 
з Європою. Зокрема це 
відкриття нових ринків 

для збуту продукції, а також мож-
ливостей ведення власного бізнесу 
за кордоном. 

Студентів ознайомили і з програ-
мами та проектами, які реалізовує Бла-
годійний фонд „Відродження“ за під-
тримки різних громадських організа-
цій та закордонних партнерів. Також 
молоді запропонували долучатися зі 
своїми цікавими ідеями.

Наталія ПАВЛИШИН| С
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SS Представники чеської фірми SKODA обговорили з керівництвом Політехніки можливості 
співпраці та залучення студентів до навчально-виробничої практики і дальшого праце-
влаштування
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студентський фестиваль

У пошуках скарбів і Європи
Перший тиждень „Весни Політехніки“ минув зі зливами, запіз-

неннями, але шумно й весело. Фестивальними першопрохідця-
ми стали енергетики й геодезисти.

„Три лопати“.                                
Між мюзиклом, вестерном                   
і театром абсурду

Інститут енергетики та систем 
керування 6 квітня презентував ви-
ставу The three shovels („Три лопа-
ти“). Кумедна і трагічна історія, яка 
відбулася в місці, де ніколи не знаєш, 
що чекає на тебе за мить, де банкру-
тують страхові агенти, бо може ста-
тись і стається будь-що, „де немає 
порядку, правди і логіки. Ні, це не 
Росія. Це — Дикий Захід“. На дикому 
весті України — у Львові — два бра-
ти-ковбої, щойно знайшовши один 
одного, вирушають на пошуки бать-
кового скарбу. Чи здогадуються, що 
когось із них підстерігає загибель?

Вистава сповнена пригод, екше-
ну, має повчальний елемент: „Люди, 
любіть золото… а ні, любіть людей“, 
та найбільше в ній гумору. Щоправ-
да, в окремих комедійних ситуаціях 

жарти — і доречні, і недоречні 
(від того не менш дотепні). Ак-
тори — студенти 3 – 4-го курсів 
почувалися на сцені вільно, який 
би образ не приміряли: розбій-
ника чи колобка. У головних ро-
лях: Іван Остащук, Олег Корпало 
(гість з ІНЕМ), Станіслав Рома-
нів, а також лицедії і за сумісни-
цтвом автори „Трьох лопат“ — 
Юрій Бойко і Назар Скворок.

Чи міг би ковбой стати рок-зіркою, 
хоч на кілька хвилин? Виявляється, за 
певних обставин міг. Герою Маркіяна 
Назаркевича це вдалося після того, як 
його покусали койоти. Пісня „Smoke 
on the water“ у виконанні четверто-
курсника активізувала залу. В одному 
номері поєдналися дія, спів, танець 
— осучаснене кантрі від студенток 
першого курсу Каріни Танасійчук, Ка-
терини Золотарьової, Ольги Жерухи. 

Як виникла ідея нестандартної 
драми? Назар Скворак говорить: 

„Спонтанно, як народжуються 
всі творчі задуми“. Його товариш 
по сцені припускає: „Можливо, 
далося взнаки те, що ми росли на 
фільмах Квентіна Тарантіна і Вудді 
Алена“. 

Своєю роботою вони, як і біль-
шість творців, задоволені не на 100%. 
Однак щасливі, що їх тепло вітає пу-
бліка й наступного разу розрахову-
ють побачити ще більше глядачів.

Ксенія ЯНКО,
студентка ІНПП  ЖР-11

Не встидайся — то ІГДГ,          
не встидайся — то Україна

Наступного дня, 7 квітня, на сце-
ну актової зали І корпусу Львівської 
політехніки вийшли студенти Інсти-
туту геодезії. Вийшли заздалегідь 
означеної в програмці години, та 
початок усього дійства „Лесик-єв-
роінтегратор“ настав аж перед дев’я-
тою вечора — на 50 хвилин пізніше, 
ніж обіцялось гляда-
чам! Чому ж так дов-
го довелося чекати? 
Пояснення тут може 
бути поблажливим: 
та що з них візьмеш, 
студенти, звикли зво-
лікати до останнього, 
щось не вивчили, щось 
забули… І справді, 
глянувши одним оком 
(щоб не зурочити) і 
послухавши одним ву-
хом (все-таки звук був 
потужний) довгу ге-
неральну репетицію, 
аж запереживала: ін-
струменти не настро-

єні, актори у мікрофон говорити 
не навчені, експресія або не та, або 
не там, або недостатня, нюанси не 
враховані… Однак, коли, нарешті, 
пролунав гук трембіти (гість Любо-
мир Кушлик) і відкрилися куліси, все 
стало на свої місця. З другого боку: 
а повага до глядачів, до їхнього тер-
піння й часу?

Загалом — було смішно. Виступ 
ІГДГ побудував „за мотивами реаль-

них подій та книги Андрія Любки 
„Карбід“. Усі події крутилися дов-
кола ідеї інтеграції в Європу: в за-
карпатському Медведові є все, крім 
пам’ятника студентові, а „постави-
ти пам’ятник — це найкраще, що 
можна зробити для України“. А ще 
— прорити тунель на кордоні, для 
контрабанди. Лесик (Назар Череда-
рик), Іштван (Радомир Герасимчук) 
і мер Золтан Степанович (Олександр 

Пашковенко) — герої, 
в чию адресу лунало 
найбільше оплесків.

Голова журі Ігор 
Гулюк, підсумовуючи 
побачене: „Виступом 
геодезистів задово-
лений, хоч їхня ві-
зитка обіцяла більше. 
На виступі ІЕСК мені 
було трохи нуднувато 
— бракувало яскравих 
номерів і вставок. Але 
загалом, зважаючи на 
візитки, є надія, що 
далі буде цікавіше“.

Наталя ЯЦЕНКО
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громадська організація

„Чорна Галич“ повертає                                        
у середньовіччя
Мабуть всі, незалежно від статі, в дитинстві захоплювалися мужні-

ми лицарями, їхніми поєдинками, обладунками та силою. Врешті 
такі дитячі захоплення переростають у цікаві проекти і навіть стають 
справою всього життя. Саме мрійництво і бажання пізнавати історію 
та культуру стали поштовхом для створення (у 2006 році) МГО „Вій-
ськово-історична дружина Чорна Галич“. 

Діяльність організації націлена 
на реконструкцію історичних серед-
ньовічних боїв, дослідження і попу-
ляризацію історичної та культурної 
спадщини, участь у спортивних зма-
ганнях з історичного фехтування та 
середньовічного бою.

Нещодавно команда цього клу-
бу повернулися з HMB full-contact 
tournament in Warsaw (турнір серед-
ньовічних боїв), де в номінації 5×5 
здобули друге місце, поступившись 
перемогою київському клубові — 
Ayna Bera. 

— Займаємося вій-
ськово-історичною ре-
конструкцією, метою якої 
є відтворити елементи 
побуту і культури, дати 
відчути тогочасну атмос-
феру. Якщо розглядати 
проект глобальніше, то 
це й інтерактивна освіта, 
своє- рідний урок історії 
та дослідження, як для 
глядачів, так і для самих 
учасників організації. 
Бо, виготовляючи кожну 
деталь, готуючи рекон-
струкцію побуту чи боїв, 
проводимо досить глибоку 
дослідницьку і навіть певною мірою 
наукову роботу, — розповів очільник 
МГО „Чорна Галич“ Ярема Іванців. 

Свою діяльність активісти базують 
на знаннях, які здобували в музеях, зі 
спеціалізованої археологічної літера-
тури. Зараз більше уваги приділяють 
вивченню достовірності джерел, ана-
лізу книг, за якими на початках будува-
ли реконструкції, бо здебільшого вони 
були видані в радянські часи і, відповід-
но, інформація в них часто спотворена. 
Почали співпрацю з молодими істори-
ками зі Львівського медієвістичного 
клубу, надалі планують поповнювати 
організацію менеджерами та маркето-
логами. Бо переконані, що мало знати 
і вміти щось робити, а потрібно ще й 
цікаво розповісти про це людям. 

Також „Чорна Галич“ розширю-
ватиме свою діяльність на дослі-
дження інших історичних періодів. 
Та зараз прагнуть вивести свої се-
редньовічні реконструкції на сер-
йозніший рівень, щоб у суспільстві 
сприймали їхні виступи не лише як 
гарну виставу, а й як джерело роз-
витку національної культури.

Активність діяльності організації 
не припиняється впродовж всього 
року: в холодні пори долучаються 
до спортивних змагань, а з травня 

до жовтня — фестивалять. Найближ-
чим часом „Чорна Галич“ поїде на 
міжнародний турнір „Битва націй“ 
у Прагу, після цього в Копенгаген, 
на Закарпаття, в Київ, в Краматорськ 
— там уперше відбудеться фестиваль 
„Дике поле“ (охоплюватиме три пе-
ріоди: Київську Русь, Козаччину і 
АТО), потім у Литву, в Польщу на 
один із найбільших фестивалів у 
Європі — „Грюнвальдську битву“, а 
наприкінці літа — на фестиваль, „Ту 
Стань“.

— Усі костюми виготовляємо 
самі. Щоправда, не завжди робимо їх 
цілком автентичними. Наприклад, 
у спортивних боях використовуємо 
кінні обладунки, хоча насправді піші 
воїни мали інше обмундирування. 

Для того, щоб вільно почуватися в 
боротьбі і давати непогані результа-
ти в такому одязі, потрібна чимала 
фізична підготовка і півроку трену-
вань. Адже вага кінного (металево-
го) обладунку — 25 кг, піший — до 
15 кг. Хоча теперішні воїни носять 
на собі ще більше. Якісний броне-
жилет може важити 25 кг, тоді, як 
кольчуга мала 8 кг, одноручний меч 
від 1,1 кг до 1,6 кг, а дворучні орієн-
товно 3 кг, — поділився деталями 
мій співрозмовник. — Важливо та-
кож знати правила боротьби, які не 
можна порушувати: не бити в п’яти, 
в пах, ззаду в шию, в коліна, у від-
криті зони, заборонено колючі уда-
ри. Та загалом можна бити зброєю, 
кулаком, ногою. Після чемпіонатів є 
багато гематом, часті переломи. Але 

учасники до цього готові 
та, реєструючись, підпи-
сують відповідну угоду. 

Для того, щоб стати 
частиною організації, 
потрібне бажання, готов-
ність співпрацювати і, за 
можливості, зібрати собі 
комплект обладунку. Зде-
більшого такі захоплення 
переростають у постій-
ну справу. Так і для мого 
співбесідника Яреми це 
хобі переросло в перма-
нентну діяльність. Він по-
стійно шукає можливості 
для розвитку „Чорної Га-
личі“, організації поїздок 

на різні фестивалі. Зараз це вже й 
сімейна справа, бо його дружина — 
художник-реставратор, тож спільно, 
вже й з дитиною, їздять на різні фес-
тивалі.

— Маємо чималий досвід роботи з 
дітьми. Плануємо створити у Львові 
центр, куди можна буде запрошува-
ти учнів різних класів і проводити 
для них відкриті уроки історії. Також 
маємо намір провести якісний міжна-
родний фестиваль у Львові для попу-
ляризації реконструкторської діяль-
ності та створити осередок, де можна 
було би цим займатися. Бо, вважаю, 
що це перспективна справа, — наго-
лосив насамкінець Ярема Іванців. 

Наталія ПАВЛИШИН
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творча зустріч

Магія мислення Ніни Бічуї
Видавництво Львівської політехніки та видавництво „Срібне сло-

во“, залучившись підтримкою товариства „Просвіта“ універси-
тету, відновлює традицію зустрічей студентів із книжкою та тими, 
хто її творить. Першою гостею читальної зали Науково-технічної 
бібліотеки Політехніки 5 квітня стала письменниця Ніна Бічуя.

Розмова в основно-
му точилася довкола 
театру, життя загалом 
та книжок. Тему визна-
чило видання „Три теа-
тральні повісті“ — два 
художні твори й один 
— про Курбаса, Куліша 
й радянський Харків, 
розповідь, побудована 
на основі документів і 
листування, свідчень 
очевидців. Кожна істо-
рія написана впродовж 
місяця — „швидко пишеться, довго 
думається“. Ніна Бічуя поділилась 
із студентською аудиторією спо-
гадами про свою працю завлітом 
тодішнього Театру юного гляда-
ча. Вона згадала про сумно-коміч-
ні випадки, як ось про постановку 
твору Романа Федорова „Отчий 
світильник“, в якій, щоб вона з’я-
вилася на сцені, повинно було 
не бути на церкві хреста, або про 
те, що за поезію авторам платили 
більше, а також про надефектив-
ний вплив заспокійливих ліків, які 
у відповідальний момент ліпше не 
вживати, „особливо перед екзаме-
ном, щоб не дивитися на викладача 
запитально: „Який гарний викла-
дач, але чого він сюди прийшов?!“. 
З  ностальгією письменниця верта-
ла думкою в ті часи, коли знайшла 
серед письменників друзів, яких 
уже й на світі нема, але лишилися 

такі дрібниці, як ось написане на 
клапті паперу меню і їхні дотепні 
репліки на ньому.

Розкриттю Ніни Бічуї допома-
гали своїми запитаннями її видавці 
— Ірина Лонкевич (у видавництві 
„Срібне слово“ якраз торік вийш-
ли друком „Три театральні пові-
сті“) й Василь Габор (у „Піраміді“ 
видано книжку „Великі королівські 
лови“). Заворожений магією мис-
лення письменниці, тим, що вона 
постійно змінюється, Василь Габор 
намагався з’ясувати, як виробився 
у неї такий стиль, не схожий на 
інших авторів. Для Ніни Бічуї це 
теж загадка, вона припустила, що 
її письмо, яке часто прирівнюють 
до чоловічого, є трохи вродженим 
феноменом, а трохи результатом 
праці та впливів прочитаних кни-
жок і того, що довкола.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У Львові триває черговий фес-

тиваль „Французька весна“. 
Його урочистим відкриттям стала 
виставка фотографії Клода та 
Марі-Жо Карре в Музеї етнографії 
та художнього промислу Інститу-
ту народознавства НАН України 
„Цигани — народ Європи“. Пере-
дувала виставці, присвяченій цій 
тематиці, конференція за участю 
польського професора Леха Мру-
за та Бернара Уліата, співавтора 
праці „Цигани в Румунії“. Серед 
найважливіших моментів фесту — 
Перший міжнародний фестиваль 
орґанної та камерної музики, 
концерт у стилі реп французької 
групи „Рапсодія“, спектакль „Бла-
БлаБла“, кінопокази.

Відкрита виставка персональних 
речей Іларіона Свєнціцького — 
у Львівському національному 
музеї ім. А. Шептицького свят-
кують 140-річчя від дня народ-
ження його першого директора. 
Родина вченого передала для 
виставки особисті речі — одяг і 
меблі: можемо побачити робочий 
стіл, крісло і друкарську машинку, 
за якою працював Іларіон Свєн-
ціцький. Є фотоапарат, бо Іларі-
он Свєнціцький і всі члени його 
родини любили фотографувати. 
Крім цього, музейники показу-
ють Свєнціцького як директора 
і збирача творів його відомих 
сучасників — Новаківського, 
Труша, Кульчицької і так званої 
Паризької групи, а також — їхнє 
листування.

У Вроцлаві, Європейській столиці 
культури — 2016, розпочався 
Львівський місяць — Львів, а за-
одно і вся Україна презентують 
себе мовою культури. Відкрила 
місяць експозиція „Український 
зріз: переТВОРЕННЯ“ — ІІІ Трі-
єнале сучасного українського 
мистецтва. Цей проект залучив 
до участі понад 50 українських 
художників і понад дві сотні 
арт-об’єктів з усієї України. 
Метою місяця є не тільки пре-
зентація сучасної України, але й 
ініціація та посилення механізмів 
міжкультурної синергії між мис-
тецькими середовищами, а також 
створення спільного простору 
для взаєморозуміння подібностей 
та відмінностей між жителями 
України, Польщі та загалом ЄС.

За матеріалами інформагенцій

конкурс!

Пам’яті Героїв Небесної сотні
Львівська міська рада оголо-

сила про попередню реєстра-
цію на участь у Всеукраїнському 
відкритому архітектурному кон-
курсі на концепцію громадсько-
го простору увічнення пам’яті 
Героїв Небесної сотні у Львові.

Зголошуватись можуть фізичні 
та юридичні особи незалежно від 
фаху, фахівці й авторські колекти-

ви. Для участі слід оформити заявку 
за відповідним зразком і надіслати 
на адресу nebesna.sotnya@city-adm.lviv.
ua або поштою чи особисто в Управ-
ління архітектури Департаменту 
містобудування ЛМР (організато-
ру конкурсу). Більше про конкурс і 
зразок заявки на участь у ньому — на 
сайті ЛМР у рубриці „Прес-Центр/
Конкурси“.

За інформацією веб-сайту ЛМР
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дещо про сон

Що людині наймиліше?

Як відомо, на спання йде третина нашого життя. Чи не забагато? Чи 
вартує стільки часу віддавати сну? Фахівці стверджують, що так.

Щоб виспатися…
Тривалість і глибина сну у здо-

рових людей різна. 7 – 8 годин сну 
дорослої людини – це суто умов-
на норма, адже одним людям, щоб 
виспатися, потрібно і 9 – 10 годин, 
іншим достатньо 5 – 6. Діти і юнаки 
сплять довше, ніж дорослі, а старі 
люди – найменше. Сон соціально 
активних кращий від сну домогос- 
подинь і пенсіонерів. Гірший сон 
мають учні і студенти. 

Психіатри переконані, що по-
треба сну залежить і від характеру, 
темпераменту й інтелекту. Марно-
любні й честолюбні вважають сон 
даремною тратою часу. Боягузливі 
люблять уранці поніжитися в ліжку, 
натягаючи ковдру на вуха. Рухливі 
й енергійні зазвичай сплять менше 
середньої норми. Найдовше сплять 
люди зі зниженим інтелектом.

Сон є своєрідним регулятором 
настрою – знижує надмірну на-
пругу, тому людина прокидається 
бадьорою, а є й так, що встаємо з 
головним болем і занепалі на дусі. 
Частіше порушується сон у людей 
розумової праці, тих, які інфор-
маційно перевантажені й емоцій-
но напружені. Порушується сон 
і тоді, коли пізно лягаємо спати. 
Навіть тиск повітря впливає на сон 
– у горах люди сплять довше, ніж 
на рівнині. 

Відновити сили
Відповідно до одного тракту-

вання фахівців, сон – це фізіоло-
гічний процес, спрямований на 
запобігання самоотруєння від дії 
шкідливих кислот та інших про-
дуктів розпаду, які нагромадилися 
в організмі за день. За іншим по-
ясненням, до сну призводить дія 
адреналіну, який має властивість 
сильно звужувати артерії. У під-
вищених дозах адреналін діє як 
отрута, однак у малих спричиняє 
анемію органів і впливає на нервові 
центри. Оскільки сон супроводжу-
ється малокрів’ям мозку, то цілком 
логічно, що такий його стан зумов-
лений впливом адреналіну.

Сну притаманна циклічність. У 
дорослого цикл повторюється кож-
ні 90 хвилин, у малих дітей – 45 – 
50, у старших – 60 – 70 хвилин. За 
ніч відбувається 4 – 6 циклів, кожен 
з яких має по дві фази – повільного 
глибокого сну та парадоксального.

Спочатку настає дрімота, яка 
триває хвилин п’ять, після неї – 
повільний глибокий сон. При заси-
нанні знижується температура тіла і 
кров’яний тиск, сповільнюється час-
тота подиху й пульс, зменшується 
кількість гормону стресу. Натомість 
гормон росту сягає винятково висо-
кого рівня. Якщо людину розбудити 
в цей момент, то вона не розуміти-
ме, де перебуває і не пам’ятатиме, що 
їй снилося. 

У парадоксальній фазі сну орга-
ни та системи активізуються – очі 

швидко „рухаються“, подих стає не-
регулярний, пульс і кров’яний тиск 
коливаються. Посилено відновлю-
ються втрачені сили, мозок запам’я-
товує вивчене і пізнане вдень. Лю-
дина бачить найяскравіші, найемо-
ційніші сни. Коли її розбудити в цей 
момент, то до подробиць розкаже 
свій сон.

Із кожним новим циклом сну 
процес відновлення втрачених сил 
скорочується, а запам’ятовування 
збільшується. За дві години до про-
будження запам’ятовувальна функ-
ція діє особливо інтенсивно.

Недосипання
Прагнучи все встигнути, ми ча-

сто робимо багато справ за рахунок 
сну. Чи правильно це? Тим паче, на-
долужити недосипання у вихідні не-

можливо. Як і виспатися про запас. 
Фахівці-сомнологи вважають, що 
ліквідувати нестачу сну можна в ме-
жах доби, тобто відіспатися сьогод-
ні за вчора. Хронічне недосипання 
призводить до того, що людина пе-
рестає хотіти спати, її сон стає по-
верхневим, переривчастим, а вранці 
замість бадьорості – головний біль і 
відчуття розбитості. Його аж ніяк не 
можна стимулювати, особливо ка-
вою. На думку лікарів, недосипання 
породжує суттєві проблеми – зайва 
вага, гіпертонія, діабет, зниження 
апетиту, пам’яті, дратівливість, не-
можливість зосередитися. Людина, 
яка не досипає, поступово втрачає 
здатність адекватно реагувати на 
події. Вчені порівняли організм, що 
не досипає, зі струною гітари – її 
можна натягувати тільки до певного 
моменту, доки не лусне.

Пересипання
Подібні проблеми виникають і 

в тих, хто пересипає. Зазвичай пе-
ресипають ті, які мають проблеми з 
розладами сну. Серед потенційних 
причин пересипання – вживання 
алкоголю і деяких рецептурних ме-
дикаментів. Пересипання може ви-
кликати інші захворювання, зокрема 
депресію. У людей, які пересипають, 
подібно, як у тих, хто не досипає, 
може виникнути ожиріння, діабет, 
головний біль, біль у спині, серце-
во-судинні захворювання. 

Щоб сон був міцний і 
здоровий

Незважаючи на причини пере-
сипання чи недосипання, потрібно 
дотримуватися гігієни сну, яка допо-
може відчути всі переваги здорового 
7 – 8-годинного сну. Не треба ляга-
ти пізно, адже година сну до 24-ї го-
дини прирівнюється до двох. Велике 
значення має температура повітря в 
спальні, яку перед сном треба прові-
трювати.

Регулярні фізичні вправи і ком-
фортна спальня допоможуть добре 
виспатися й отримати повноцінний 
відпочинок, що є запорукою соціаль-
ної активності й успіху впродовж дня. 

Підготувала Ірина МАРТИН
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тет-а-тет

„Треба завжди думати і шукати слабкі 
сторони суперника“
Для студентки четвертого курсу ІНЕМ Ірини Моцик життя без руху 

немислиме. Взявши в руку тенісну ракетку, вона за дев’ять років 
здобула звання майстра спорту міжнародного класу й далі націлена на 
підкорення спортивного Олімпу.

– Усе починалося з на-
стільного тенісу, чи йому 
передували інші види спор-
ту, інші захоплення?

– Передував футбол. 
Я його досі люблю, але 
оскільки маю травми, 
то років два вже не 
граю. Раніше кож-
них вихідних бі-
гала з м’ячем або 
на полі, або в 
залі. Як дівчись-
ко – доки дівчата 
грали у вибивала, 
грала з хлопця-
ми у волейбол, 
баскетбол, у фут-
больній команді 
була навіть капіта-
ном і виступала за 
школу. А в другому класі до нас при-
йшла тренер з настільного тенісу 
– батьки підтримали мене в новому 
починанні. Коли я стала займатися 
настільним тенісом, тренер одразу 
зауважила, що в мене є талант.

– На підставі чого вона зробила 
такий висновок?

– Бо мені все вдавалося легко. 
Але через рік я знову перекинулася 
на футбол. Довелося тренеру теле-
фонувати батькам, а ті сказали: якщо 
хочеш і тобі теніс подобається, то 
таки займайся ним, не кидай, а ні – 
то ні. Я повернулася до тренувань, у 
восьмому класі в другому семестрі ви-
рушила вчитися до Києва. Через шість 
років поїхала грати за один із клубів 
в Угорщині, та отримала травму й по-
вернулася в Україну. Тепер я вже ро-
ків п’ять намагаюся вилікувати трав-
мовану ногу: півроку граю, а потім 
під час сильних навантажень (тепер 
готуюся до суперліги) відчуваю біль.

– Попри легкість засвоєння нових 
навичок, мабуть, доводилося і працю-
вати. Над чим і як?

– Я дуже цілеспрямована. Тому 
бувало, що я лишалася в залі після 
тренувань і шліфувала подачі, іміта-
ції – хотіла бути найсильнішою, тож 

самовіддача була максимальна. 
Дивилася в інтернеті багато 
відео, аналізувала трену-
вання, зокрема китайські, бо 
китайці у настільному тенісі 
найсильніші і нам, європей-

цям, їх майже нереально 
обіграти. Не дивно: 

вони у тренувально-
му залі ледь не ночу-

ють – проводять 
там щодня 10 
– 12 годин. Я ж 
тренуюся сама 
– мій офіцій-

ний тренер грає 
за кордоном, а у 
Львові сильного 

тренера нема.
– Як Ви себе органі-

зовуєте?
– У мене є зошит, в якому все 

розписую. Скажімо, бачу, що в мене 
є три тижні до важливих змагань, 
отже два з них мушу працювати мак-
симально інтенсивно, щоб на третій 
тиждень не було спаду. Читаю книж-
ки з психології спорту, черпаю з них 
знання про те, як правильно поводи-
тися за гральним столом, коли ведеш 
і коли програєш. От коли розрив у 
сеті кілька очок, треба зупинити-
ся – перев’язати шнурки на взутті, 
витерти руку, взяти тайм-аут… У 
нас же тренери не працюють з мо-
лодим поколінням психологічно – 
так, вони навчають тактики, кажуть, 
що ти маєш виграти, але не більше. 
Скажімо, у німецькій команді (німці 
– найсильніші в настільному тені-
сі серед європейців), крім власного 
лікаря, є ще й психолог, який налаш-
товує гравців на гру. В українського 
спортсмена налаштованість на ви-
граш залежить тільки від нього са-
мого. Наш тренер не може вселити 
в тебе віру – коли граєш, то бачиш 
здебільшого такий вираз обличчя 
– „вдасться, то вдасться…“. Тому 
перед змаганнями я кажу собі, що 
все зможу, не залежно від рівня су-
противника. Стараюся максимально 

зосередитися: з ніким не розмовляю, 
слухаю музику, бігаю, розминаюся, 
згадую, чи грала раніше з людиною, 
завдяки чому виграла, думаю… Це 
все для того, щоб не розпорошува-
ти свою енергію, а вповні продемон-
струвати її під час гри.

– Виграш у настільному тенісі 
забезпечують помилки суперника. А 
якщо самі допускаєте похибки, то як 
реагуєте, картаєте себе?

– Треба вміти сказати собі, що 
суперник був сильніший, ніж ти. 
Звісно, всередині я нервую, можу й 
поплакати, але не за столом – там я 
поводжуся спокійно. Не дозволяю 
собі панікувати, бо тоді думаю вже 
не про теніс.

– Були у Вашій спортивній кар’єрі 
так звані „стелі“, які доводилося про-
бивати, щоб перейти на вищий рівень?

– 2012 року я дуже хотіла по-
трапити на Олімпійські ігри, в мене 
були великі шанси, але я травмувала 
ногу. Тоді я впала духом, замкнулася 
в собі. Було важко, бо стала зайвим 
гравцем для тренера збірної – було 
відчуття, що тренер не вірить, що 
я здатна після травми добре грати. 
Хоча я довела, насамперед собі, що 
можу – виграла чемпіонат України. 
Зрозуміла: якщо ти хочеш, то ти мо-
жеш, усе залежить лише від тебе.

– Як би Ви охарактеризували свій 
стиль гри?

– Я – нападаюча. Мій стиль більше 
чоловічий: жінки грають в основному 
ударами, а чоловіки – підкрутками. 
Завдяки цьому я почуваюся вільно не 
лише на тренуваннях, а й на змаган-
нях. Хвилювання виникає лише тоді, 
коли граєш із значно слабшим грав-
цем, і він, не маючи мети виграти, на-
стільки розслабився, що бере нереаль-
ні м’ячі. У тенісі треба завжди думати 
і шукати слабкі сторони суперника. У 
мене тактика проста – грати макси-
мально активно. Веду гру і в парі.

– Певний кут удару, чудова коор-
динація, загальна підготовка – що у 
настільному тенісі найважливіше?

– Добра подача – це 30 – 40% 
твого виграшу. Чим вона сильніша, 
тим тобі легше згодом побудувати 
власну гру.

Наталя ЯЦЕНКО
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заходи безпеки

Не курити у приміщенні, а комп’ютер 
вимикати з розетки 
Напередодні професійного свята пожежників начальник служби 

пожежної безпеки Львівської політехніки Ярослав Комарницький 
розповідає про те, як поводитися з електроприладами, яких основних 
заходів безпеки слід дотримуватися.

– Робота нашої служби – це на-
самперед профілактика пожежі і за-
побігання її виникнення. Тобто пе-
ревіряємо, чи на місцях є засоби по-
жежогасіння і те, в якому вони стані, 
проводимо їхнє технічне обслуго-
вування, вчимо студентів та співро-
бітників правил пожежної безпеки. 
З одинадцяти працівників служби 
семеро безпосередньо проектують, 
монтують і проводять технічне об-
слуговування систем протипожеж-
ної автоматики, а четверо проводять 
профілактику на об’єктах, – розпо-
чинає свою розповідь керівник.

– Про які профілактичні заходи 
йдеться?

– Стежимо, щоб безпосередньо 
на місцях праці, навчання чи прожи-
вання ніхто не вдавався до вчинків, 
які можуть стати причиною пожежі. 
Насамперед ідеться про куріння та 
використання електронагрівальних 
приладів – кип’ятильників, чайни-
ків, кавоварок, електрообігрівів, 
особливо кустарного виробництва, 
які не мають відповідних захистів.

– А якщо в приміщенні холодно? 
– Стан обігріву централізовано-

го опалення контролюють працівни-
ки відділу охорони праці. В опалю-
вальний сезон вони періодично пе-
ревіряють температуру в аудиторіях, 
лабораторіях, кабінетах. За певних 
умов, тобто якщо виявлено, що тем-
пература у приміщенні – нижча від 
норми, то допустимо користуватися 
лише масляними радіаторами. 

– Чому на кафедрі чи в робочому 
кабінеті не повинно бути чайника?

– Відповідно до правил пожеж-
ної безпеки, чайники та й, зреш-
тою, інші засоби для підігріву чи 
зберігання продуктів – мікрохви-
льові печі, холодильники – можна 
встановлювати лише у стаціонар-
них кухнях. У навчальному закладі, 
який належить до об’єктів великого 
перебування людей, де багато па-
перів, документації, такі побутові 
предмети небезпечні, адже підви-
щують ризик загорання. Зрештою, 

є перелік приладів, які можуть бути 
в службовому кабінеті. І ні чайника, 
ні мікрохвилівки, ні холодильника в 
цьому переліку немає. 

Пригадую, як зі своєю колегою 
з відділу охорони праці йшов чи-
тати лекцію студентам. Зайшли на 
кафедру. Нікого нема, а чайник ки-
пить, тому що чомусь не спрацював 
терморегулятор, хоча до того про-
блем не було. Отож, якщо чайник не 
вимкнувся, то швидко почне пере-
гріватися, адже він здебільшого ви-
готовлений з пластика. А це – крок 
до загорання.

– Чи конче наприкінці робочого дня 
треба вимикати з мережі всі прилади, 
комп’ютери? 

– З погляду запобігання пожежі 
– так. Мене інколи запитують, чи 
достатньо при вимиканні комп’юте-
ра натиснути на червону кнопку 
перехідника. Я наголошую, що ні – 
треба повністю вимкнути з мережі і 
знеструмити електронагрівальний 
прилад. Особливо за тим необхід-
но стежити перед вихідними, адже 
будь-яке замикання може спричи-
нити загорання. 

– Яких основних правил протипо-
жежної безпеки треба дотримувати-
ся?

– У кожному кабінеті, лаборато-
рії або в коридорі повинні бути най-
необхідніші засоби пожежогасіння. 
Найперше це порошкові вогнегас-
ники. В усіх навчальних корпусах 
та гуртожитках змонтовані системи 

протипожежних водогонів, шафи, в 
яких повинні бути пожежні рукави з 
пожежними стволами. Але, на жаль, 
ми не змогли їх там встановити че-
рез ймовірність викрадання. Отож, 
усупереч вимогам, коменданти зму-
шені були погодитися, щоб пожежні 
рукави з пожежними стволами роз-
містити коло сторожа, у відповід-
них шафах, ящиках. Як, зрештою, і 
вогнегасники. Також усюди на вид-
ноті повинні бути правила пожежної 
безпеки, інструкції, схеми евакуації. 
Треба стежити, щоб горища та під-
вали були очищені, а їхні дерев’яні 
конструкції – оброблені вогнетрив- 
ким розчином. Усі шляхи евакуації 
повинні бути відкриті й освітлені. 
Також наголошую, що в одну розет-
ку не можна водночас вмикати кіль-
ка приладів, адже перевантаження 
може спричинити замикання.

– Чи в гуртожитках студенти 
дотримуються правил пожежної без-
пеки?

– Остання перевірка, яку ми 
здійснили у листопаді, виявила, що 
ні. Велика проблема – це куріння в 
кімнатах. Майже у кожній ми поба-
чили великі скляні посудини з не-
допалками. У кожному гуртожитку 
є кухні, тому в кімнаті не повинно 
бути чайника, кавоварки електропе-
чі чи електроплитки.  Електромере-
жа студмістечка достатньо наванта-
жена комп’ютерами та ноутбуками.  

– Що робити, якщо плавиться ро-
зетка, загорівся якийсь прилад?

– Найперше треба висмикнути з 
мережі цей прилад. Другий крок – 
зателефонувати на номери 101 або 
112 і до приїзду рятувальників ско-
ристатися вогнегасником, пожеж-
ним рукавом. 

– Що Вам за рік роботи у Політех-
ніці вдалося змінити в роботі служби 
пожежної безпеки? 

– У нас почало працювати біль-
ше фахівців. Тепер наш відділ тісно 
співпрацює з відділом охорони праці 
– проводимо спільні перевірки, про-
філактичні заходи, а також навчання 
працівників та студентів основних 
правил охорони праці і пожежної 
безпеки. 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Європей-
ська 

ракета-
носій

Музейний 
предмет

Скошена і 
висушена 

трава

Адм.-те-
риторіа-

льна оди-
ниця Ту-
реччини

Автома-
тична 

телефон-
на станція

Напис на 
кадрі у 

кіно-
фільмі

Нота

Період 
відкла-
дання 
ікри у 

риб

Військо-
вик, що 

встанов-
лює міни

Українсь-
ка пов-

станська 
армія

Жанр 
публіцис-

тики 

Зачіска, 
популяр-

на у 
панків

Некуль-
турна від

стала 
печерна 
людина

Бог війни 
у давніх 
греків

Овочева 
корене-
плідна 

рослина

Спадкове 
дворян-

ське 
звання

Амери-
канський 
письмен-
ник, ав-

тор детек-
тивів 

Ряд поко-
лінь, що 

походять 
від одно-
го предка

Псевдо-
нім Івана 

Мойсі

Пластин-
ка для 

защипу-
вання 
струн

Давньо-
грецький 

байкар

Населен-
ня дер-

жави

Велике 
з’єднання 
військо-
вих ко-
раблів

М’який 
олівець 
без оп-

рави для 
живопису

У давніх 
греків 

морська 
німфа

Російсь-
кий ху-

дожник, 
що жив у 

Індії

Трудно-
прохідні 

місця, 
зарослі 
лісом, 

чагарни-
ком

Особа з 
необме-
женою 

владою, 
що на-
в’язує 
свою 
волю 

іншим

Курівник 
універ-
ситету

Зарубка 
на твер-

дому 
предметі

Легендар-
ний клуб 

Пеле

Гібрид 
одно- і 

двогор-
бого вер-

блюдів
Шкіряна 
сумочка 

для 
грошей

Гірниче 
підпри-
ємство, 

що видо-
буває 

корисні 
копалини

Гігантська 
ропуха з 
Америки

Водоне-
проникна 
камера на 
дні моря

Кінцівка 
тюленя

Дитячий 
конструк-

тор

Відома 
новела 

Проспера 
Меріме

Філістимі-
лянка –
 кохана 

Самсона

Непро-
відник, 

ізолятор

Японська 
настільна 

гра

Канадска 
письмен-

ниця 
ХХ ст.

Натягне-
на мета-

лева нит-
ка в муз. 
інстру-
ментах

Портовий 
вантаж-

ник
Крупи 

із зерен 
крохмалю 

сагових 
пальм

Найвища 
гора 

Піренеїв

Канадський співак, 
виконавець ролі 

Квазімодо у мюзиклі

Державний звину-
вачувач у суді

Фран-
цузький 

художник

Майстер 
своєї 

справи

Вулкан на 
острові 

Кюсю

Одинич-
ний 

вектор

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Ві
дп

ов
ід

і н
а 

ск
ан

во
рд

, 
оп

уб
лі

ко
ва

ни
й 

у 
чи

сл
і 9
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Горизонтально: 1. Медсестра. 7. Бастіон. 8. Альпака. 9. Сатир. 11. Динар. 13. Індіана. 15. Прин-
тер. 17. Флорист. 19. Бієнале. 22. Карачі. 24. Рюкзак. 26. Сон. 27. Ода. 28. Сакля. 29. Оскар. 31. Ор-
хідея. 34. Кипарис. 36. Маркіза. 38. Таверна. 41. Арена. 43. Клоун. 44. Аріадна. 45. Стейніц. 
46. Симоненко.
Вертикально: 1. Мотор. 2. Діоген. 3. Толкін. 4. Аспід. 5. Кантон. 6. Сканер. 9. Сирок. 10. Діон. 
12. Рисак. 13. Ірбіс. 14. Афера. 16. Траулер. 18. Оркестр. 20. Євнух. 21. Акорд. 23. Ара. 25. Ага. 
28.  Скиба. 30.  Резон. 31.  Ост. 32.  Іден. 33.  Яма. 35.  Алегрі. 37.  Каолін. 39.  Анонім. 40.  Неп-
тун. 42. Аванс. 43. Кайло.
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напередодні

У суботу в Політехніку —                            
на Наукові фестини 
Однією з певних ознак приходу весни є Наукові фестини у Львів-

ській політехніці. 16 квітня, в суботу, з 10-ї ранку на території 
біля головного корпусу університету вирощуватимуть кристали і 
шукатимуть правду на детекторі брехні, екстремали показуватимуть 
велосипедні трюки, а діти вчитимуться малювати, по трасі „Роборейс“ 
їздитимуть роботи, а в бібліотеку помандрує спеціальний трамвай!.. І 
це ще не все, розповідає Соломія Матвій, спеціаліст зі зв’язків із гро-
мадськістю відділу маркетингу та інноватики Політехніки.

— Врахувавши досвід попе-
редніх фестин, ми й цього разу 
ввели до програми заходи, які 
створюють ажіотаж. Це конкурс 
на найкращий малюнок головного 
корпусу Політехніки, майстер-клас 
з рисунку від преставників Інсти-
туту архітектури. Кожен навчаль-
но-науковий інститут (ННІ) По-
літехінки демонструватиме щось 
цікаве. Як організатори фестин ми 
намагались залучити якнайбільше 
учасників: кожен має свої ідеї та 
бачення — і у співпраці й народ-
жується щось справді цікаве. Крім 
ННІ, до заходу долучаються й Рада 
молодих вчених, Колегія та про-
фком студентів і аспірантів, дуже 
активні директор Інтелектуаль-
ного навчально-наукового центру 
професійно-кар’єрної орієнтації 
Олександр Захар’яш і керівник На-
уково-технічної бібліотеки Андрій 
Андрухів.

У програмі: 3D-малюнок на на-
укову тематику, заїзди роботів. Бу-
дуть і спортивні змагання (цього-

річ додались каратисти), і виступи 
творчих колективів, проте стрима-
ні, адже зараз все-таки піст. Зви-
чайно, діятиме дитячий куточок з 
розвагами, спортивними іграми. 
Охочі зможуть оглянути актову 
залу головного корпусу, Музей іс-
торії Політехніки. А завершиться 
все благодійною виставкою-аук-
ціоном картин працівників ІАРХ 
о 17.00.

— Що відрізнятиме цьогорічні 
фестини?

— Активно долучилась бібліоте-
ка: заходи відбуватимуться і в НТБ, 
і в Студентській бібліотеці. Це зо-
крема тематична екскурсія-подо-
рож Бібліотрамваєм, майстер-клас 
із написання готичних шрифтів пе-
ром і чорнилом. Ще одна особли-
вість — виставка „Реставраційні 
проекти для Львова“, організува-
ти яку допоміг завідувач кафедри 
РАМС Микола Бевз. Буде багато 
заходів від ІХХТ: „Зубна паста для 
слона“, „Гарячий лід“, таїнство 
створення косметичних засобів, 

інші. ІНПП підготував показове 
застосування детектора брехні, 
розвиваючі ігри. Від кафедри ци-
вільної безпеки матимемо май-
стер-клас невідкладної допомоги. 
А актори з театру „Воскресіння“ 
на ходулях будуть привертати ува-
гу перехожих і запрошувати їх на 
наші фестини.

— Якою є цільова аудиторія за-
ходу?

— Вона широка: від дітей 2 – 3 
років до школярів і учнів коледжів. 
Наша мета — популяризувати осві-
ту та науку серед дітей і молоді, за-
охотити їх до здобуття нових знань 
і вибору наукової кар’єри в май-
бутньому. Щоб, скажімо, 5-річна 
дитина прийшла, побачила все це 
цікаве, яскраве дійство і сказала: „Я 
хочу вчитися саме тут!“.

Ірина ШУТКА

„Бібліотрамвай“ вирушає на маршрут
У рамках Фестин Львівської політехніки, що проходитимуть 16 квіт-

ня, Науково-технічна бібліотека університету запрошує школярів 
у захоплюючу подорож — бібліотекою курсуватиме „Бібліотрамвай“!

Вирушаємо об 11.00 та 15.00 зі 
станції „вул. Професорська, 1“.

Пасажирів чекатиме незабутня 
мандрівка у чарівний світ книги: її 
минуле, сьогодення і майбутнє. Ко-
жен учасник подорожі обов’язково 
отримає унікальний разовий читаць-
кий квиток бібліотеки.

Маршрут пролягатиме пізна-
вальними зупинками: „Формуляр“, 
„Пошукова“, „Острів скарбів“, „Бі-

бліотечне депо“. Досвідчені „водії“ 
„бібліотрамваю“ ознайомлять із 
секретами своєї справи, проведуть 
інтелектуальні ігри, майстер-кла-
си, вікторини, міні-квести, а ком-
петентні „контролери“ визначать 
переможців. На тематичних зупин-
ках мандрівців чекатимуть неспо-
діванки, сюрпризи, зустрічі із різ-
ними книгами: великими і малими, 
найсучаснішими і найстарішими, 

також із мовами різних країн світу… 
А ще відвідувачі зможуть випробу-
вати свою майстерність у написанні 
стародавнього українського шрифту 
— скоропису на майстер-класі, який 
о 13:00 проведе художник А. Майо-
вець.

Попередній запис на подорож „Бі-
бліотрамваєм“ та майстер-клас за 
тел. 258-21-28.

Приходьте і подорожуйте разом 
з нами!

Світлана СМОЛЕНСЬКА
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Національний університет  
„Львівська політехніка“

оголошує конкурс на заміщення посад 
завідувачів кафедр: 

•	 комп’ютеризованих систем автоматики;
•	 нарисної геометрії та інженерної графіки;
•	 систем автоматизованого проектування;
•	 спеціалізованих комп’ютерних систем.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

заяву, особовий листок обліку кадрів з фотографією, автобіографію, 
копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список 
друкованих праць і винаходів із зазначенням публікацій в журналах, 
що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) та 
індексу Гірша, завірених за встановленим порядком, згоду на збір та 
обробку персональних даних, копії паспорта та трудової книжки.

До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувачів 
кафедр допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, а також 
стаж педагогічної роботи не менше 8 років. 

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

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора 
Національного університету „Львівська політехніка“ за адресою: 79013,  
Львів, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.                                      Ректорат

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
залікову книжку, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Богуша 
Богдана Олеговича; 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Биркле Вікторії Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ужели Христини Богданівни;
студентський квиток №  10334648, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Стефанюка Богдана Яросла-
вовича;
студентський квиток № 10998742, виданий Націо-                                                                                                                                           
нальним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Зубейко Галини Романівни;
залікову книжку, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кметь 
Ольги Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ковальчук Олени Василівни;
залікову книжку, видану Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Грушев-
ського Володимира Ігоровича.
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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. № 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. № 160638

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.

вітаємо!
Ірина Фаріон —                                   

лауреат премії імені Івана Огієнка
Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, доцент кафедри укра-

їнської мови Львівської політехніки, народний депутат України 
VII скликання, член Політради ВО „Свобода“ стала лауреатом премії 
імені Івана Огієнка у номінації „наука“ за фундаментальне дослі-
дження з історії мови та діяхронної соціолінгвістики — монографію 
„Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV – ХVII 
століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива“. 

Цю премію присуджують за заслуги у розвитку національної ду-
ховної культури, утвердження української державності, міжнаціо-
нальної та міжконфесійної злагоди у різних номінаціях. 

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Рада Товариства 
„Просвіта“ Львів-                                                                                                                                          
ської політехніки вітає з 
ювілеєм доцента кафедри 
прикладної фізики і нано-                                 
матеріалознавства, відому        гро-                                                                                                         
мадську діячку, просвітянку                                                                                                            

Тетяну 
КРУШЕЛЬНИЦЬКУ!

Хай ніколи не згасає вогонь 
Вашої благородної душі, хай 
завжди з Вами буде любов 
рідних і друзів, а Господь 
дарує Вам довге і щасливе 
життя, незгасну силу творити 
і працювати для України!
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•
 




