
7 13
Трудові проблеми 
молоді —                           
поза дискурсом                        
і осмисленням

Студенти обрали 
своїх лідерів 
прямим таємним 
голосуванням

освітній студентський тижневик #18 [2938] 9 —  15 червня 2016

12
Українські                
студенти очима 
американського 
професора

освітній студентський тижневик

Юля Антонюк знає, як зробити                           
життя цікавішим, простір довкола — 
привабливішим         14 с.



ч. 18 [2938]
9 —  15 червня 20162 ВАША ДУМКАВАША ДУМКА

Що Ви знаєте про трудові проблеми молоді?

Дар’я Постнікова, студентка другого курсу Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Поєднувати роботу і навчання складно“
Працювала в барі: два місяці по 12 год. за зміну, до 2-ї ночі; мит-
тя посуду, прибирання — загалом важко і, як на мене, зарплата 
(130 грн. за зміну) не відповідала обсягу роботи. Також складно 
було поєднувати це з навчанням — тому звільнилась. Думаю, сту-
дентові варто починати працювати десь на курсі 3 – 4-му і хоча б 

трохи наближено до майбутньої професії.

Володимир Сурник, студент четвертого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

„Тимчасова робота — можливість 
заробити“
Я підпрацьовував на будівництві, в компанії „Дік-Арт“, а зараз 
— на „Арені-Львів“, стюартом тощо; мене все влаштовує: году-
ють, можу вибрати час роботи. Мотивує те, що потрібні гроші 
(стипендії не вистачає). На умови праці не дуже зважаю, бо це 
— тимчасова робота. Але про трудові норми знаю, і, думаю, якщо, скажімо, на 
постійній роботі їх не дотримуються, треба звертатись до керівництва. 

Олена Гнатків, спеціаліст відділу працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом Львівської політехніки:

„Якби молодь знала права, обстоювала б їх“
Студенти шукають роботу з вільним графіком — щоб суміщати з 
навчанням (чи не найліпший варіант — кол-центри). Багато йде 
працювати на літо. А ось випускники шукають стабільну роботу, 
з хорошою зарплатою (2 – 3 тис. їх не цікавить, хоча б від 5-ти). 
Ще на старших курсах студенти розсилають резюме, проходять 

тестування, стажуються в компаніях — потім мають добру роботу. Але то одини-
ці, решта скаржаться, що їх не беруть, бо „нема досвіду“. Молоді люди не завжди 
знають про норми (8 робочих год./день, кількість вихідних, відпускних). Можли-
во, їм потрібні лекції на ці теми. Думаю, молодь, знаючи свої права, обстоювала 
б їх — і так навчила б роботодавців діяти за правилами.

Анна Остапчук, студентка першого курсу Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Треба вимагати належне ставлення до 
себе“
Багато хто з моїх знайомих працює: офіціантами, на роздачі 
флаєрів, в компаніях. Думаю, піду на роботу з другого курсу, 
зрозуміло, ще не за спеціальністю. Це — досвід, заробіток, 
незалежність від батьків. Я трудових прав не пам’ятаю, але їх, 
звичайно, треба знати, щоб не бути обманутим, вимагати до себе належного 
ставлення.

Опитувала Ірина ШУТКА

Коли щойно дипломовані ви-
пускники починають шукати 
роботу, то через брак дос-
віду та нестабільний ринок 
праці, звичайно, не можуть 
одразу претендувати на 
найліпший варіант, і нерідко 
вони погоджуються на те, що 
є — йдуть працювати офі-
ціантом у кафе, касиром чи 
продавцем у магазин, роз-
повсюджують інформаційні 
або рекламні матеріали тощо. 
Робота — не надто, проте мо-
тивація (бажання заробітку 
і незалежності), очікування 
батьків, суспільна мода на 
успіх (гарно вдягатися, мати 
останні ґаджети тощо), страх 
бути безробітним — роблять 
своє. Але що далі?

Чи задовольняє така робота 
молоду людину? Чи дозволяє 
їй розвиватися? Чи спро-
можна вона захистити свої 
права перед керівником? Ні, 
адже молодь в Україні майже 
не знає трудового законо-
давства, констатує Анна 
Оксютович, координаторка 
Львівського відділення між-
народного руху „Працююча 
християнська молодь“ (Young 
Christian Workers), який уже 
близько 10 років в Україні 
(майже сто у світі) займаєть-
ся трудовими проблемами 
молоді.

Ця тематика у нас майже не об-
говорюється — і тому немає її 
розуміння, зазначає Анна. Це 
пов’язано зокрема з тим, що в 
Україні соціальні питання за-
галом є поза медіадискурсом, 
відсутня солідарність між 
тими, хто має хорошу роботу 
(а таких значно менше), з 
тими, хто працює у складних 
умовах. Нині в нашій державі 
понад половина молодих 
українців працює в незадо-
вільних умовах, понаднормо-
во, з низькими зарплатами, 
що відповідно внеможли-
влює їхній саморозвиток, 
участь у громадському житті, 
в житті країни.

Продовження теми на с.2
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міжнародна співпраця

Минулого тижня Львівська політехніка підписала угоду про співпрацю з японським концерном 
Fujikura Automotive Ukraine, яка стала результатом тривалих переговорів та домовленостей

Нові можливості з Fujikura
Тож уже невдовзі навчаль-

ні програми для студенів ін-
женерних напрямів можуть 
поповнитися курсами, спря-
мованими на поглиблення 
знань задля дальшої роботи 
на цьому підприємстві.

Зокрема роботодавців ці-
кавлять спеціальності, пов’я-
зані з автомобілебудуванням 
та інженерією, свіжі ідеї сту-
дентів, адже планують що-
річно збільшувати результа-
ти роботи підприємства. Вже 
зараз пропонують студентам 
проходити кількамісячну 
практику на підприємстві.

Зі свого боку ректор 
Львівської політехніки про-
фесор Юрій Бобало запропонував 
організувати зустріч із директора-
ми інститутів інженерного спря-
мування, щоб вони мали можли-
вість оглянути завод і визначити 
дальші кроки співпраці. Також 
Політехніка надасть можливість 

спеціалістам Fujikura приходити 
в інститути і знайомитися з кра-
щими студентами, узгоджувати 
теми курсових і дипломних робіт 
так, щоб вони були пов’язані з під-
приємством. Напрямами співп-
раці можуть стати також наукові 

технічні розробки, відкриття на-
вчальних лабораторій Fujikura на 
базі Політехніки та можливість 
партнерства у створенні науко-
во-технологічного парку.

Наталія ПАВЛИШИН

молоді науковці

16-ка найкращих
Переможцями конкурсу „Найкращий молодий науковець року“ 

навчально-наукового інституту Львівської політехніки (за резуль-
татами 2015 року) стало 16 осіб.

Серед відзначених: Катерина 
Дзюбіна (кафедра зовнішньоеко-
номічної та митної діяльності, 
ІНЕМ), Марта Кузнєцова (ка-
федра теплотехніки, теплових і 
атомних електричних станцій, 
ІЕСК), Оксана Оробчук (кафе-
дра технології органічних про-
дуктів, ІХХТ), Ірина Личенко 
(кафедра цивільного права та 
процесу, ІНПП), Орест Кочан 
(кафедра інформаційно-вимі-
рювальних технологій, ІКТА); 
Соломія Федушко (кафедра со-
ціальних комунікацій та інфор-
маційної діяльності, ІГСН). У 
товаристві найкращих й Оксана 
Перхач з ІАПО (кафедра адмі-

ністративного та фінансового 
менеджменту), Петро Дмитер-
ко з ІІМТ (кафедра технології 
машинобудування), Віра Шан-
дрович з ІЕПТ ім. В. Чорновола 
(кафедра екології та збалансо-
ваного природокористування), 
Олександр Стрямець з ІКНІ (ка-
федра систем автоматизованого 
керування), Христина Данилків з 
ІППТ (кафедра обліку та аудиту). 
Переможцем конкурсу в ІМФН 
став Владислав Алєксєєв (кафе-
дра прикладної математики), в 
ІТРЕ — Тарас Максимюк (кафе-
дра телекомунікацій); в ІАРХ 
— Оксана Пекарчук (кафедра 
архітектурного проектування), 

в ІГДГ — Ігор Савчин (кафедри 
вищої геодезії та астрономії), а 
в ІБІД — Степан Шаповал, який 
вже й раніше був у цьому статусі 
(кафедра теплогазопостачання і 
вентиляції).

Відзначені молоді вчені отри-
мають відповідні дипломи та пре-
мії — по 2 тис. грн. кожен. Конкурс 
„Найкращий молодий науковець 
року“, нагадаємо, відбувається з 
2009 року і покликаний виявляти та 
підтримувати талановиту молодь 
у науковій діяльності. Претен-
денти на участь у конкурсі мають 
працювати за пріоритетними на-
прямами розвитку науки і техні-
ки, основним місцем їхньої праці 
повинна бути Політехніка, а вік не 
має перевищувати 35 років.

Ірина ШУТКА
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До співпраці з Кореєю

Корейська делегація — Посол 
Республіки Корея в Україні 

Лі Янг-Гу та Консул Посольства 
цієї держави Шин К’ю Хо — про-
вела робочу зустріч із керівниц-
твом Львівської політехніки. 

Оглянувши актову залу голов-
ного корпусу, гості попрямували 
до кабінету ректора. Там вони по-
слухали коротку інформацію про 
Львівську політехніку та розповіли 
про навчальні заклади Кореї. Під час 
зустрічі представники Кореї та рек-
тор Політехніки висловили власне 
бачення майбутньої співпраці, зо-
крема йшлося про спільну участь у 
наукових заходах, обмін досвідом, 
проведення форумів. Корейські 

представники запропонували Львів-
ській політехніці співпрацювати з 
університетом Ханьян, який вхо-

дить до топ-десятки університетів 
Південної Кореї.

І. М.

Французи знайомляться з Політехнікою
Представник Посольства Франції 

в Україні, аташе з питань уні-
верситетського і наукового співро-
бітництва, директор Французько-у-
країнського центру університет-
ського і наукового співробітництва 
Сільвен Ріголле побував у Львівській 
політехніці. 

Посаду аташе пан Ріголле обіймає з 
вересня 2015 року, отож, це його пер-
ший візит до Львівської політехніки. 
Сільвен Ріголле зустрівся з ректором 
університету професором Юрієм Боба-

лом, проректором із науко-
вої роботи Наталею Чухрай, 
керівником Центру міжна-
родної освіти Ігорем Олек-
сівим, завідувачем відділу 
маркетингу та інноватики 
Оленою Бобало. У розмові 
йшлося про налагодження 
співпраці між Львівською 
політехнікою та навчальни-
ми закладами Франції. Ата-
ше також побував на екскур-
сії в актовій залі головного 
корпусу.                                І. М.

до лідерства

Як перетворити „ні“ на „так“
У Львові вже вдруге пройшов Все-

український форум з лідерства 
ILead, що сприяє розвитку лідер-
ського потенціалу. Захід відбувся у 
Політехніці, серед співорганізато-
рів — кафедра  менеджменту орга-
нізацій університету і JCI Youth.

Було чимало спікерів із мотивуючи-
ми темами. Так, участь взяли Олена На-
гірна, Юрій Шивала, Святослав Щур, 
Олег Шаргородський. Сергій Новіков 

говорив про „датчик всередині нас“ — 
лінь і вихід за межі „лабіринту“ наших 
звичних уявлень про добре й погане, 
правильне і неправильне — це шлях, 
аби почати щось нове. Анна Зайцева 
оглянула стилі керівництва (тиран, 
патер, демократ), а Олена Скиба пере-
конала, що кожна людина мусить сама 
обирати пріоритет у житті і яким би не 
був цей вибір, він буде правильний.

Роман Кушнір розповів про фобії 
в особистісному спілкуванні. Цей 

страх можна подолати — дією; влас-
не, єдиною людиною, з якою треба 
порозумітись у комунікації, яка тебе 
дратує, — ти сам. І нехай нелегко, але 
зі собою можна порозумітися, запев-
нив спікер. Доцентові кафедри МО 
Політехніки Тетяні Кулініч особливо 
сподобався виступ Людмили Калабу-
хи, а якому йшлося про те, як перетво-
рити „ні“ на „так“ у житті та бізнесі.

Форум ILead спрямований на роз-
виток лідерського потенціалу моло-
ді, спілкування експертів, лідерів і 
тих, хто прагне стати лідером.

Ірина ШУТКА
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Молодь формує свій науковий світогляд

На базі Київського національного авіаційного університету 26 – 27 
травня проходила XVIII Міжнародна наукова конференція „Астро-

номічна школа молодих учених“, в якій взяли участь і виступили сту-
денти третього курсу ІГДГ Львівської політехніки.

Її організувала кафедра космічної 
геодезії Київського національного 
авіаційного університету за спри-
яння Української астрономічної 
асоціації. Ця Міжнародна астроно-
мічна школа, яку щороку проводять 
в іншому місті, має на меті сприяти 
науковим дослідженням студентів та 
аспірантів у галузі природничо-ма-
тематичних дисциплін: астрономії, 
космонавтиці, геодезії, а також по-
ширювати ці знання, формувати у 
молоді науковий світогляд. 

Учасники на пленарному засі-
данні і на секціях ділилися своїми 
напрацюваннями в галузі геодезії і 
космосу. Поруч із відомими астро-
номами України і світу у ній активну 
участь взяли молоді науковці і сту-
денти. Останні виступали з допові-
дями на секції „Космічна геодезія“. 
Від Львівської політехніки з допо-
віддю „Відновлення часового стану 
іоносфери за даними регулярних 
визначень показника ТЕС“ виступив 
студент третього курсу кафедри ви-
щої геодезії та астрономії ІГДГ Бог-
дан Пересунько, а асистент кафедри 
Богдан Джуман презентував свою 
наукову роботу. 

— Дослідження і доповідь ми 
готували спільно: студенти Анас-

тасія Недогонова, Сергій Крама-
ренко, я та наші наукові керівники 
— доцент Любов Янків-Вітковська 
і Богдан Джуман, — розповідає Бог-
дан Пересунько. — До конференції 
готувалися дуже відповідально та 
й тема доволі перспективна. А по-
ділитися перед однолітками було 
чим, адже, виконуючи складне 
завдання, самі розробили програ-
му, яку удосконалювали після пар, 
провели багато різних досліджень, 
потім готували доповідь. Нам ці-
каво досліджувати космос, який, 
зрештою, нас і об’єднав. На кон-
ференції, після засідання молодих 
учених, слово мали студенти. При-
ємно, що кожна доповідь викликала 
багато запитань. Також відбулися 
цікаві дискусії стосовно різних до-
сліджень, крім цього, мали можли-
вість послухати виступи відомих 
постатей в українській і зарубіжній 
астрономії. Ми вдячні нашим нау-
ковим керівникам, без яких, мабуть, 
і не почали б працювати над цими 
дослідженнями. Надалі плануємо 
вдосконалити наш алгоритм, по-
будувати не тільки часову модель, 
а й просторову. 

— Я щаслива, що вдалося знай-
ти таких розумних, енергійних і 

амбітних студентів-третьокурс-
ників, яким читаю лекції з курсу 
„Основи космічного моніторингу“, 
— не без гордості говорить Любов 
Янків-Вітковська. — Вони добре 
вчаться, і що приємно — поза на-
вчальною програмою цікавляться 
космічним моніторингом землі, 
дуже добре знають астрономію, 
науку про космос. Ми почали пра-
цювати з ними на початку минуло-
го навчального року. Відтоді вони 
стали нашими добрими помічника-
ми у громадській роботі. Оскільки 
дуже багато популяризують науку 
про космос, то ми прийняли їх до 
Львівського астрономічного това-
риства. Тепер разом з ними і ко-
легами з кафедри проводимо май-
стер-класи з астрономії для най-
менших. Діти, які до нас ходять, 
дуже їх полюбили. Тішить, що ядро 
маленької лабораторії дослідження 
космічної погоди, яке ми створили 
з талановитим науковцем Богда-
ном Джуманом, уже дає гарні пло-
ди. Наші студенти — перспективні, 
розумні, працьовиті, добре знають 
математичний апарат. Їхні заслуги 
оцінив і директор інституту профе-
сор Корнилій Третяк, виписавши 
їм премію за наукові дослідження 
в розмірі стипендії. Добре, що на-
укову працю студентів у нашому 
університеті належно оцінюють.

Катерина ГРЕЧИН

Їх об’єднує потяг до знань
Юрій Демчина (гр. РТ-32), Іван Васьків (гр. РТ-42) та Мар’ян Турик 

(гр. РТСм-11) з ІТРЕ, проявивши свою кмітливість і високі знання, 
здобули відповідно перше і друге місця та перше командне місце у фіна-
лі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходила у Вінницькому 
національному технічному університеті.

Студенти Львівської політех-
ніки навчаються на різних курсах, 
займаються різними справами, 
мають різні уподобання, вивча-
ють різні дисципліни (відповідно 
до курсу). Та їх об’єднує потяг до 
знань, потреба знати трошки біль-
ше від інших і саме це допомагає їм 
здобувати більші чи менші пере-

моги. Звичайно, своїми успіхами 
вони завдячують також і колективу 
викладачів, які готували їх до цих 
змагань, і члену журі професору 
кафедри ТРР Андрієві Бондарєву, 
який супроводжував їх до Вінниці.

Хлопці посіли перші місця з 
різних дисциплін. Юрій Демчи-
на — в особистій першості з дис-

ципліни „Аналогові електронні 
пристрої“, Іван Васьків — з дис-
ципліни „Сигнали та процеси в 
радіотехніці“, а Мар’ян Турик — 
друге місце із дисципліни „Осно-
ви теорії кіл“. У командному заліку 
студенти теж здобули перше місце 
за результатами творчого конкур-
су практичних розробок на плат-
формі Arduino, а збірна нашого 
університету з радіотехніки — за-
гальне друге місце у командному 
заліку.

Катерина ГРЕЧИН
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конференції

Актуальна проблематика у фаховому колі
Кінець минулого тижня був у Політехніці багатий на різні конфе-

ренції. Одна з них — V Міжнародна науково-технічна конференція 
„Захист інформації і безпека інформаційних систем“.

У Політехніці над підготовкою 
фахівців у галузі працюють кафедри 
захисту інформації (завідувач про-
фесор Валерій Дудикевич) і безпеки 
інформаційних технологій (очолює 
професор Володимир Максимович). 
Є спеціалізована вчена рада із захи-
сту кандидатських та докторських 

дисертацій з від-
повідних спеці-
альностей, функ-
ціонує Західний 
регіональний на-
вчально-науковий 
центр захисту ін-
формації.

Поділитись до-
свідом та ідеями 
в актуальній те-
матиці — управ-
ління інформа-
ційною безпекою, 
захист інформації 

в інформаційно-комунікаційних 
системах, криптографічні та стега-
нографічні методи захисту інфор-
мації, технічний захист інформації 
— зібрались представники різних 
наукових шкіл. Крім Політехніки, 
серед організаторів заходу — Інсти-
тут прикладних проблем механіки і 

математики імені Я. Підстригача 
НАН України (ІППММ), Одеська по-
літехніка, Університет Бєльсько-Бя-
ла (Польща). Діяло кілька секцій, з’я-
вилась і нова — „Захист інформації 
в кіберфізичних системах“. За сло-
вами директора ІППММ професо-
ра Романа Кушніра, періодичність 
конференції і повна зала учасників 
засвідчує, що її тематика — акту-
альна і затребувана. Він зауважив, 
що більшість доповідей — техніч-
ного характеру, тож бачить потребу 
залучати представників фундамен-
тальних напрямів, як-ось дискретна 
математика, алгебра і теорія чисел.

Відбулись також ХІІ Відкрита на-
укова конференція ІМФН Політех-
ніки (працювали в таких напрямах, 
як математика, фізика, хімія, ІТ, ін.). 
А кафедра історії України та етноко-
мунікації провела ІІІ Міжнародну 
конференцію „Історико-культурна 
спадщина в еру глобалізації: теоре-
тичні та прикладні аспекти“.

Ірина ШУТКА

фотофакт

„SOS — історична пам’ятка“                                      
від учнівської молоді України

Учнівські команди з Дні-
пропетровщини, Харківщини, 
Чернігівщини, Вінниччини, 

Львівщини, Донеччини, Іва-
но-Франківщини, Волині та 
Миколаївщини взяли участь у 

круглому столі „SOS — історич-
на пам’ятка: досліджуємо і збе-
рігаємо разом“, який відбувався 
у Львівській політехніці. В рам-
ках заходу провели флеш-моб 
„Пам’ятка об’єднує“.

Н. П.
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п’ята пара

„Українські студенти 
зацікавлені своїм майбутнім“ 
Американець Джонатан Вайт упродовж семестру для студентів кафедри 

програмного забезпечення Львівської політехніки проводить заняття з 
робототехніки. 

Це вже другий візит 
директора департамен-
ту комп’ютерної інже-
нерії Хардингського 
університету зі штату 
Арканзас професо-
ра Вайта до України. 
Ці поїздки професор 
здійснює у рамках про-
грами обмінів „Ераз-
мус“. 2014 року він 
побував в Алчевську, 
де працював зі студен-
тами Донбаського дер-
жавного технічного 
університету: 

— Тоді через події, які вже відбува-
лися в Україні, я спершу побоювався 
їхати сюди. Але мої побоювання роз-
віяли студенти, спілкування з ними 
принесло мені велике задоволення. 
Я побачив, що українські студенти 
дуже уважні, мають багато ідей, вони 
розумні і мотивовані. Тому вирішив: 
якщо будуть ще пропозиції працювати 
в Україні — не відмовлюся. 

Від січня до липня цього року про-
фесор викладає робототехніку студен-
там двох львівських вишів — Україн-
ського католицького університету і 
Львівської політехніки. Також про-
водить наукові дослідження у сфері 
„зелених“ комп’ютерних технологій. 
Це створення пристроїв (процесорів, 
екранів тощо) і програмного забез-
печення, яке споживає мало енергії. 
Також працює з „хмарним“ програму-
ванням та використаними мобільними 
пристроями, які можна швидко утилі-
зовувати, не допускаючи забруднення 
екології. 

— Українські студенти зацікавлені 
почати власну справу, в майбутньому 
зробити цікаві продукти, мати міцний 
бізнес чи отримати добру роботу, яка 
допоможе їм заробити гроші. І це — 
їхнє майбутнє, — ділиться спостере-
женнями Джонатан.

— Які у Вас склалися враження саме 
про студентів Політехніки?

— З ними дуже цікаво працювати. 
Львів має багато ІТ-фірм, тому ще під 
час навчання студенти намагаються 

влаштуватися туди на 
роботу. Один зі студен-
тів, який приходить до 
мене на заняття, розро-
бив клавішний музичний 
пристрій із різних час-
тинок роботів. І це він 
зробив із власного ба-
жання, покладаючись на 
ті основи, які отримав на 
занятті. Студент зробив 
більше, ніж потрібно.

— За Вашими спо-
стереженнями, чим від-
різняються студенти 

України від студентів Америки?
— В Україні значно більше сту-

дентів, тому що тут практично кожен 
вчиться в університеті. В Америці до 
університетів вступають 30%, тому що 
навчання дуже дороге, але водночас 
багато грошей іде на розвиток само-
го навчального закладу, проведення 
досліджень. Тут слабша матеріальна 
база. Але за підтримки різних проектів 
вона поліпшується. Ваші студенти, на 
відміну від американських, вчаться без 
підручників. Вони активні, ставлять 
багато запитань і дуже добре знають 
англійську. Ще я побачив одну відмін-
ність — українські студенти фактично 
не цікавляться спортом. Ось я пішов на 
змагання з баскетболу. Вболівальників 
майже не було. А в США студентські 
спортивні команди мають багато фа-
нів. І кожен студент задіяний у спорті. 

— Як проводите вільний час? 
— Багато ходжу по маркетах. Та-

кож на екскурсії, до церкви. Побував у 
львівських музеях. Мені подобаються 
львівські заклади харчування, зокрема 
„Пузата хата“, до вподоби українські 
страви. Також їздив до Києва й Одеси. 
У Львові я перебуваю зі своєю дружи-
ною та двома дітьми. Мій 4-річний син 
ходить тут на карате. У цьому місті я 
знайшов добрих друзів.

У червні американські студенти 
Джонатана Вайта приїдуть до Львова. 
Тут вони проведуть науковий табір для 
школярів. 

Ірина МАРТИН

коротко
Більше ІТівців, менше економіс-

тів і правників. Таку пропозицію 
щодо держзамовлення має МОН. 
Це реакція на потреби ринку пра-
ці, пояснює міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич. Тепер також місце 
держзамовлення „іде за абітурі-
єнтом“, який має високі бали ЗНО: 
той виш, що він обирає, зможе 
збільшити держзамовлення (але 
не більше ніж 25% від раніше 
визначеного порогу).

Оголошено Конкурс науково-тех-
нічних проектів Львівської 
політехніки. Для участі в ньому 
подають проекти, які пропонують 
комплекс заходів, пов’язаних 
із забезпеченням виконання і 
проведенням науково-технічних 
розробок із метою досягнення 
конкретного науково-технічного 
(прикладного) результату. Більше 
про це можна довідатися з Тимча-
сового положення про конкурс на 
http://lp.edu.ua. Заявки і конкур-
сну документацію слід подавати 
до 1 липня в НДЧ (к. 344 головного 
корпусу Політехніки).

У Політехніці відбувся перший 
етап Diamond BootCamp 2016. 
Свої рішення щодо розв’язання 
фінансово-економічних завдань 
на рівні підприємства, міста 
чи регіону запропонувало 5 
команд (студенти ІНЕМ), розпо-
віла експерт проекту Світлана 
Гладун (кафедра МПА). Diamond 
BootCamp 2016 — це міжнародний 
англомовний тренінг-змагання у 
рамках партнерства і співпраці 
між Політехнікою і голландською 
компанією Diamond FMS B.V.; 
координатор від Політехніки — 
професор кафедри ММП Ліана 
Чернобай. Наступний етап — у ве-
ресні, фініш — у грудні. Головний 
приз — стажування у компанії в 
Нідерландах.

RoboCamp 2016 у Львові відбу-
деться 18 червня. Ця конферен-
ція присвячена робототехніці, 
інтернету речей, вбудованих 
систем. Засновники відомих 
стартапів, експерти, розробники, 
інвестори говоритимуть про тен-
денції ринку IoT, дрон-індустрію, 
успішні українські розробки. 
Захід передовсім є для стартапів, 
компаній, що перейняті програ-
муванням, розробкою апаратних 
засобів.

За матеріалами інформагенцій
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до змін готові

Імплементація Закону України           
„Про вищу освіту“
Вчена рада Львівської політехніки у грудні 2014 

року прийняла план заходів щодо імплементації 
Закону України „Про вищу освіту“, розрахований 
на два роки. Про його виконання розмовляємо з 
першим проректором професором Володимиром 
Павлишом.

— Володимире Андрі-
йовичу, як в університеті 
здійснюється імплемен-
тація Закону України „Про 
вищу освіту“?

— Вже напрацьовано 
значну кількість внутріш-
ніх нормативних доку-
ментів, що стосуються ос-
вітньої діяльності універ-
ситету та його навчальних 
підрозділів, організації та 
змісту навчального про-
цесу, покращення яко-
сті підготовки фахівців. 
Основні з них: концеп-
ція освітньої діяльності 
нашого університету, 
положення про організа-
цію освітнього процесу, 
про атестацію здобувачів 
вищої освіти та роботу 
екзаменаційних комісій 
університету, систему по-
точного та семестрового 
контролів, організацію 
викладання навчальних 
дисциплін іноземними 
мовами та багато інших. 
Розроблені порядок орга-
нізації навчання студен-
тів за індивідуальними 
навчальними графіками, 
порядок переведення, від-                                          
рахування студентів та 
поновлення відрахова-
них осіб. На конферен-
ції трудового колективу 
університету затвердже-
ні Статут університету 
та правила внутрішнього 
розпорядку. Удосконале-
но положення про визна-
чення рейтингу кафедр, 
методику розподілу шта-
тів науково-педагогічних 
працівників. З 1 вересня 
вводимо в дію нове по-
ложення про конкурсний 
відбір претендентів на за-

міщення вакантних посад 
НПП.

— Чи готова Політех-
ніка до підготовки фахівців 
за новими спеціальностями, 
яких готуватимуть з нового 
навчального року?

— Практично заверше-
но розробку освітніх про-
грам та навчальних планів 
підготовки бакалаврів і 
магістрів, освітньо-нау-
кових програм підготовки 
докторів філософії за но-
вими спеціальностями, а 
також положення про ви-
бір студентами навчаль-
них дисциплін. Таких дис-
циплін у кожній освітній 
програмі повинно бути не 
менше 25 відсотків. Гнуч-
ка структура освітньої 
програми забезпечувати-
ме студентам можливість 
вибору навчальних дис-
циплін, факультативних 
курсів, формування ін-
дивідуальних навчальних 
траєкторій. Тому одним із 
найважливіших завдань є 
залучення студентів, по-
чинаючи з першого курсу, 
до свідомого формування 
своєї освітньої траєкторії, 
яку впродовж навчання 
можна коригувати.

Завершується розроб-
ка нової форми робочої 
програми навчальної дис-
ципліни, орієнтованої на 
компетентісний підхід 
та результати навчання. 
Тобто кожному студенту, 
який ознайомиться з опи-
сом програми навчальної 
дисципліни, буде зрозумі-
ло для чого вона потрібна, 
який вклад вносить у фор-
мування його компетент-
ності та як можна досягти 

бажаних результатів нав-
чання. Розроблено також 
правила прийому на нав-
чання за освітньо-науко-
вими програмами доктора 
філософії. 

— Що чекає абітурієн-
тів у цьогорічній вступній 
кампанії?

— Вона розпочнеться 
11 липня. Суттєво спроще-
но процедуру подачі доку-
ментів: заяви приймати-
муть лише в електронній 
формі, а сертифікати ЗНО 
будуть автоматично підтя-
гуватися в його електрон-       
ному кабінеті. Це, однак, 
не стосується пільговиків, 
які документ про право 
на пільги повинні подати 
особисто. Документи в 
паперовому вигляді вступ-
ник зобов’язаний подати 
лише після рекомендації 
приймальної комісії щодо 
його зарахування. Вступ-
ник, який претендує на 
навчання за кошти дер-
жавного бюджету, може 
подавати до 15 заяв на 
п’ять спеціальностей із за-
значенням пріоритетності 
для кожної з них. Розши-
рено перелік конкурсних 
предметів ЗНО за вибором 
вступників — третій пред-
мет можна вибрати з трьох 
запропонованих. Запрова-
джено перехресний вступ 
на навчання за програма-

ми підготовки бакалавра 
на базі освітньо-кваліфі-
каційного рівня молодшо-
го спеціаліста. Скасовано 
позаконкурсний вступ та 
цільовий прийом. Водно-
час окремі категорії вступ-
ників можуть брати участь 
у конкурсі за результатами 
вступних випробувань у 
вишах. Такими пільгами 
можуть скористатися ді-
ти-сироти, учасники АТО, 
які повернулися із зони 
ведення воєнних дій і не 
мали часу зареєструвати-
ся на ЗНО, діти, які через 
певні захворювання не 
могли його складати. 

Цього року, у рамках 
вступної кампанії, впер-
ше відбудеться прийом на 
навчання за освітньо-нау-                                                                                         
ковими програмами док-
тора філософії. Обсяг ос-
вітньої складової програ-
ми, залежно від наукової 
спеціальності, становить 
від 45 до 60 кредитів. Ще 
одна новація стосуєть-
ся розподілу місць дер-
жавного замовлення для 
вступників на базі ПЗСО 
—  на навчання за бака-
лаврськими освітніми 
програмами. Бюджетні 
місця будуть отримувати 
не виші, а найсильніші 
вступники, тобто буде 
реалізовано схему „гро-
ші йдуть за студентом“. 
До того ж Умови при-
йому не передбачають 
добір вступників на ва-
кантні бюджетні місця, 
які залишатимуться через 
відмову окремих абітурі-
єнтів навчатися у виші, 
куди їх було рекомендо-
вано. Коригування спис-
ків передбачено лише при 
вступі на освітньо-квалі-
фікаційний рівень молод-
шого спеціаліста, ступінь 
магістра та освітньо-ква-
ліфікаційний рівень спе-
ціаліста.
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Майстер-класи французького 
професора
За планом виконання міжна-

родного проекту TEMPUS-
MMATENG професори з універси-
тетів Бельгії, Франції та Польщі 
повинні проводити в українських 
вишах майстер-класи. Першою 
„ластівкою“ у Львівській політех-
ніці став професор Жан Бернар 
Воґт з технічного університету 
французького міста Лілль.

Послухати його лекції прийшли 
не лише студенти і викладачі ка-
федри прикладного матеріалознав-
ства та обробки матеріалів, а й їхні 
колеги з Луцького технічного уні-
верситету, які спеціально приїхали 
до Львова. Французький професор 
цього дня прочитав дві лекції. Одна 
з них — про неіржавіючі сталі різ-
них структурних класів, їх викори-
стання та основні властивості. Інша 
— про різні види руйнувань, струк-
турні характеристики матеріа-                                                                                                             
лів, які мають підвищувати їхню 
реакційну спроможність, чинити 
опір діям різних зовнішніх наван-
тажень — циклічних, динамічних, 
а також дії корозійно-агресивних 
середовищ тощо. Із того, як сту-
денти слухали й реагували на лек-
тора, шукали в Ґуґлі окремі терміни 
і слова, було зрозуміло, що виклад, 
добре проілюстрований додатко-
вим матеріалом, їх зацікавив. До-
помагало краще зрозуміти лектора 
ще й те, що цей матеріал їм уже був 

відомий із лекцій, які вони чули рід-
ною мовою. 

— Наші студенти вже почина-
ють розуміти, що нині англійську 
треба знати не лише на побутово-
му, а й професійному рівнях, тому 
й розпочали читати їм окремі лекції 
цією мовою, — говорить завідувач 
кафедри професор Зоя Дурягіна. 
— Загалом, відповідно до робочих 
програм Євросоюзу, ми імплемен-
тували в свої навчальні програми 
11 дисциплін, які читають доценти 
Едуард Плешаков, Тетяна Тепла, Лі-
дія Богун, старший викладач Віталій 
Роман і я. Саме тому лекції нашого 
гостя дуже корисні і для нас, викла-
дачів. У рамках проекту за програ-

мою „Еразмус К1+“ маємо угоди з 
країнами-партнерами про семе-
строве навчання у них наших сту-
дентів. Уже цієї осені два студенти 
з інженерного матеріалознавства 
навчатимуться у французькому 
місті Лілль, а студент з ливарного 
виробництва — у Католицькому 
університеті міста Льовена в Бель-
гії. Щодо інших планів, то у жовт-
ні, на базі Львівської політехніки, 
плануємо провести Міжнародну 
конференцію з нашими партнера-
ми з Євросоюзу, в рамках якої май-
стер-класи у нас проведуть профе-
сори із Бельгії та Польщі.

Катерина ГРЕЧИН

— Нещодавно МОН 
України оприлюднило про-
ект наказу „Про затвер-
дження переліку профільних 
спеціальностей вищих на-
вчальних закладів“, за яким 
мав би здійснюватися набір 
здобувачів вищої освіти за 
державним замовленням. Як 
ви до нього ставитеся?

― Я дуже радий, що завдя-
ки старанням Спілки ректорів 
ВНЗ України, цей проект на-
казу було знято з обговорення. 
Не останню роль у цьому віді-

грала і позиція Львівської по-
літехніки в особі ректора Юрія 
Бобала, який є головою Ради 
ректорів вишів Львівщини. 
Підхід щодо профілізації ВНЗ, 
запропонований у цьому про-
екті наказу, суперечить Зако-
ну „Про вищу освіту“ (Ст. 28. 
Типи вищих навчальних закла-
дів), де поняття „профільний“ 
стосується галузевих ВНЗ. Не 
зрозуміло, також, на підставі 
яких критеріїв було встанов-
лено їхню профілізацію. Крім 
цього, поява такого наказу за 

місяць до вступної кампанії, 
практично без обговорення, 
могла б викликати негативний 
суспільний резонанс, оскільки 
тут обмежувалися права вступ-
ників, гарантовані Конституці-
єю України.

Питання класифікації 
ВНЗ назріло вже давно, але 
до його вирішення слід під-
ходити виважено, визна-
чивши критерії, вивчивши 
як європейський, так і сві-
товий досвіди. За основу 
можна взяти критерії кла-

сифікації вишів Польщі 
або критерії класифікації 
американських ВНЗ фон-
дом Карнегі. До того ж при 
класифікації на підставі 
певних критеріїв має бути 
сформовано групу з 15 – 20 
провідних університетів 
України, які не підлягають 
профілізації, оскільки є 
потужними багатопрофіль-
ними освітньо-науковими 
центрами держави.

Спілкувалася 
Катерина ГРЕЧИН
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Місто й архітектори

Минулого тижня до політехніків-архітекторів 
завітало чимало гостей — зі Львівської міськра-

ди, Інституту міста, а також іноземні фахівці

Вуличний дизайн: 
тенденції і 
практики

Про урбаністику, ди-
зайн міського простору і 
мистецтво в місті короткі 
лекції 31 травня прочита-
ли фахівці з Німеччини й 
Австрії. Координували за-
хід завідувач кафедри ДОА 
Світлана Лінда, а також 
Антон Коломєйцев і Роман 
Крушельницький із кафед-
ри АП. Метою було ознайо-
мити студентів і викладачів 
із сучасними підходами у 
вуличному дизайні та за-
лучити їх до актуального 
процесу планування рекон-
струкції вулиці С. Бандери 
у Львові.

Зустріч відкрив дирек-
тор ІАРХ Богдан Черкес. 
Тереза Гнойке з департа-
менту міського плануван-
ня Ляйпцига розповіла про 
німецький досвід в органі-
зації громадських просто-
рів (ГП). Наприклад, під 
час реконструкції вулиці 
К.Лібкнехта серед орієнти-
рів було якісне облаштуван-
ня тротуарів, збереження 
насаджень і безбар’єрність 
під час організації зупинок 

громадського транспорту. 
Цей проект, за словами спі-
керки, засвідчив, що навіть 
на вузькій вулиці можна 
якісно організувати рух усіх 
її користувачів. У Ляйпци-
гу практикують укладати 
стандарти щодо елементів 
вуличного дизайну, як-ось 
освітлення, меблі, покрит-
тя. А Торбен Хайнеман із 
Ляйпцига акцентував на 
важливості співпраці інже-
нерів і дизайнерів в місь-
кому плануванні, комуні-
кації з містянами, а відтак 
необхідності „перекладу“ 
технічної інформації для 
широкого загалу (найліпша 
форма тут — візуалізація). 
Поглянути на місто крізь 
окуляри мистецтва допо-
могли гості з Віденського 
технічного університету. 
Інге Манка розповіла про 
тенденцію дедалі активні-
шого втручання митців і 
партисипацію громадян у 
процеси формування місь-
ких просторів, а Крістіне 
Гогенбюхлер — про пер-
форманси як спосіб звер-
нути увагу на проблемні 
локації у місті, залучити 
мешканців до процесу на-
працювання рішень.

Іноземний досвід може 
бути корисним для Львова 
в реалізації партисипацій-
ного проекту „Вулиця для 
всіх“, результатом якого 
і має стати реконструкція 
вулиці Бандери. Проект 
презентували політехніки 
Антон Коломєйцев (ІАРХ) 
й Ігор Могила (ІІМТ) та ні-
мецький експерт Штефан 
Габі з Інституту міста у 
Львові. У рамках кооперації 
Політехніки й ВТУ відбувся 
і воркшоп, результати яко-
го презентували на «Май-
стерні міста». Досліджуючи 
вулицю С.Бандери як пу-
блічний простір, студенти 
опитали перехожих і визна-
чили основні її проблеми, 
головною з яких вважають 
погане дорожнє покриття. 
Вони провели акції, аби 
привернути увагу містян 
до шкідливості шуму (від 
надміру траспорту), неякіс-
ного дорожнього покриття 
і великої кількості парканів 
на вулиці Бандери.

Будівлі для театру: 
канадський досвід

На кафедрі ДАС відо-
мий канадський архітектор 
професор Шолом Долгий 
з Райєрсонівської школи 
виконавських мистецтв у 
Торонто прочитав лекцію 

про архітектурну екологію 
театрів Торонто — при-
міщення, побудовані як 
театральні та пристосо-
вані. Промотором захо-
ду був завідувач кафедри 
ДАС Віктор Проскуряков, 
асистентами — професор 
Павло Босий з Універси-
тету Райєрсона і доцент 
кафедри ДАС Богдан Гой.

Проектуємо 
громадські 
простори

Вже другий рік у рам-
ках спецпредмету на вибір 
студента кафедра місто-
будування Політехніки 
співпрацює зі Львівською 
міськрадою в напрямі про-
ектування ГП.

— Із такою ініціативою 
до нашої кафедри свого 
часу звернулась Олексан-
дра Сладкова з Департа-
менту розвитку ЛМР. Цьо-
горіч вона напередодні 
представила студентам 
перелік актуальних для 
проектування ділянок (це 
внутрішні дворики, сквери, 
мініпарки, ділянки вздовж 
тротуару чи магістралі 
тощо). Студенти могли об-
рати ділянку — далі поїха-
ти туди, дослідити, якщо 
вона в структурі житлово-
го масиву, розпитати міс-
цевих мешканців, що вони 
хочуть бачити там, — роз-
повідає асистент кафедри 
МБД Ірина Киргизбаєва.

Результатом стала низ-
ка проектів. За словами 
О. Сладкової, всі вони „су-
місні з життям“ і „не шко-
дять середовищу“: авто-
ри уважні до ландшафту, 
досліджують, аналізують 
його. Роботи можна буде 
побачити на виставці — з 15 
червня у дворику Ратуші, а 
деякі задуми, ймовірно, бу-
дуть реалізовані. Більше про 
них — у наступному номері 
„Аудиторії“.
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ексклюзив

Правда про так звану „Велику 
Вітчизняну“

Що замовчувала 
радянська пропаганда

Радянська історія не згадує, що 
невдовзі після початку війни комсо-
мольців зобов’язали збирати листів-
ки, що їх розкидали німецькі літаки, 
і віддавати комсоргам, а ті передава-
ли їх „вгору“. Це робилося для того, 
щоб люди не знали, що насправді 
коїлося на фронті.

У тих листівках німецька пропа-
ганда закликала радянських воїнів 
здаватися в полон, обіцяла їм не-
погані умови утримування і влаш-
тування на роботу. Вони закінчува-
лися словами: „...бо будь-який опір 
німецькій армії віднині марний“ 
(переклад з російської – ред.). Не 
соромилися писати й явну брехню. 
До прикладу: у липні 1941 р. під Ві-
тебськом (на північному сході Бі-
лорусії) потрапив у полон старший 
лейтенант Яків Джугашвілі – стар-
ший син Сталіна. Гітлерівці зразу ж 
на весь світ оголосили, що він до-
бровільно здався в полон і заклика-
ли червоноармійців також здаватися 
в полон, мовляв, навіть син вашого 
верховного здався. Але насправді 
Яків не здався, а потрапив у полон. 
І поводився гідно. Від першого ж 
допиту (18 липня) не подав німцям 
жодної надії на прислужництво їм. 
Загинув 14 квітня 1943 р. в концта-
борі Заксенгавзен.

Дуже рідко згадувала радянська 
пропаганда, та й, наскільки відомо, 
й теперішня російська замовчує таке 
явище, як „Комитет Освобождения 
Народов России (КОНР)“ і його 
Збройні Сили – „Русскую Освободи-
тельную Армию (РОА)“, якою коман-
дував генерал-лейтенант А. Власов. 
У народі за рядовими й офіцерами 
РОА закріпилася назва „власовці“. 
Радянська пропаганда, коли згаду-
вала Власова, то тільки як єдиного 
зрадника, ніби, крім нього, інших 
зрадників не було. Якщо ж де-небудь 
і згадувались власівці, наприклад, у 
3-му вид. „БСЭ“, то не зазначалося, 
скільки їх було. А згідно з даними 
„Вікіпедії“, РОА налічувала близько 

800000 вояків, які мали її знаки роз-
різнення (нарукавні знаки). 

РОА не була єдиним цілим, німці 
використовували окремі батальйо-
ни чи роти власівців у складі своїх 
військових структур (полків, диві-
зій тощо), особливо у військах СС. 
Восени 1944 р. були випадки, коли 
німці використовували власівців на 
фронті як загороджувальні загони 
(заградотряды). Хто пережив роки 
німецької окупації, знає, що люди 
тоді більше боялися власівців, аніж 
німців.

Ніби не знала радянська історія 
й Донського козачого корпусу, під-
розділи якого виконували всілякі 
охоронні функції (охороняли мос-
ти, склади тощо) і каральні опера-
ції. Одягнуті козаки були в звичайну 
німецьку солдатську форму. Влітку 
1943 р. корпус, зі слів одного козака, 
було розкидано по території Кірово-
градської, Дніпропетровської, Запо-
різької, Миколаївської й Херсонської 
областей. Командував корпусом, зі 
слів того ж козака, генерал-майор 
Павлов. Із місцевим населенням ко-
заки поводились і по-панібратськи, 
і нав’язливо та нахабно. Якщо, ідучи 
вулицею села, помічали, що в якійсь 
хаті весілля чи інше свято, заходили і 
намагалися верховодити. Нерідко на 
другий день уже ставало відомо, кого 
з дівчат було зґвалтовано.

Для радянської пропаганди від 
перших днів війни одним із найваж-
чих питань було: кого ставити за 
приклад бійцям, щоб піднімати бо-
йовий дух? Покладатися тільки на 
прізвища Чапаєва, Щорса, Будьон-
ного й ін. не годилося, бо то ж були 
герої минулої війни. Вся військова 
преса, всі газети мали тоді одне й 
те саме завдання: дати героя. А де 
його взяти? От, було, опублікує га-
зета якої-небудь дивізії статтю про 
бойовий вчинок якогось бійця, але 
тою статтею мало хто захоплював-
ся, нею не зачитувалися, централь-
ні газети не передруковували її, ім’я 
бійця забувалося. І так було з тисяча-
ми статей у сотнях газет. За перший 
тиждень війни залишилося в пам’яті 
радянських людей, зокрема вояків, 
лише прізвище пілота Миколи Га-
стелло, бо його підхопили централь-
ні та інші газети й радіо. Не набагато 
краще було щодо цього й в наступні 
тижні й місяці війни. Лише про кіль-
кох нових героїв газети й радіо час 
від часу згадували. Чимало інших 
„подвигів“ було вигадано.

Іван ЧЕРНЕНКО,
колишній завідувач редакції                      

мовного контролю УРЕ, 
пенсіонер

Далі буде

Початок у ч.ч. 13–14, 15–17 1             

фестиваль
Усі на „Зашків-2016“!

Усередині першого літнього місяця (17 – 19 червня) всіх, хто 
полюбляє активний відпочинок, чекають на Молодіжному 

фестивалі „Зашків-2016“. 
Упродовж трьох днів відбуватиметься чимало цікавих заходів. У 

програмі фестивалю зокрема заплановані демонстрація фото та відео 
про національно-визвольну боротьбу та історію Євгена Коновальця, 
експозиції мистецьких виставок та інсталяції, музична програма на 
великій фестивальній сцені, покази українських фільмів („Поводир“, 
„Той, що пройшов крізь вогонь“, „Політ золотої мушки“), велопробіг 
„Від Степана до Євгена“, турнір „Футбол босоніж“, півмарафон і заплив 
„За здоровий спосіб життя“ та ще чимало цікавого.

Докладнішу інформацію про Молодіжний фестиваль „Зашків-2016“ 
можна почерпнути на сайті zashkiv.com.ua. 



ч. 18 [2938]
9 —  15 червня 201612 МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

у фокусі

„Як розвивається людина, відсидівши 
півдоби за касовим апаратом?..“

— Наш рух займається неформаль-
ною освітою молоді щодо трудових і 
громадянських прав, організовує ак-
ції, психологічні групи підтримки на 
робочих місцях. Проводимо інтерв’ю 
з тими, хто працює зокрема у сфері 
обслуговування: торгівля, кол-цен-
три, виробництво, — розповідає 
Анна Оксютович. — Якщо згідно із 
законодавством України, норма — 
160 робочих год/міс., то молодь, з 

якою маємо справу, відпрацьовує від 
180 до 270 годин. Так, понад 8 робо-
чих годин працюють у супермаркетах 
„Ашан“, „Форум“, малих магазинах. У 
мережі „Арсен“, наприклад, робочий 
день триває 12 годин (це 240 год./міс. 
за графіком 5 робочих днів на тиж-
день). На виробництві печива „Ма-
рія“, „Крекер“ — тих же 12 годин за 
графіком, а влітку в цеху 40 – 450С…                                                                                       
Наше опитування працівників „Фуджі-

кури“ в Рясна-Руській засвідчило, що 
умови праці, зарплата там не відпо-
відають заявленим раніше; наванта-
ження збільшують, а зарплату — ні. 
Зрозуміло, людина погоджується на 12 
робочих годин, бо це трохи більший за-
робіток. Але як вона, відсидівши півдо-
би за касовим апаратом, розвивається: 
куди ходить, з ким спілкується, в яких 
організаціях бере участь?.. Якщо вона 
має професійне життя (що не завжди 

самоврядування

Студенти обрали своїх лідерів

Справжні вибори із таємним голосуванням, виборчими комісіями, 
бюлетенями та кандидатами, які мали власні виборчі програми, 

відбулися 31 травня у Львівській політехніці. Саме так тепер щороку 
відбуватимуться перевибори голів студентських Колегій та профбюро 
в інститутах та очільника Колегії студентів Університету.

— Зі змінами в Законі „Про вищу 
освіту“ тепер обиратимемо студент-
ських лідерів прямим таємним голо-
суванням на кшталт виборів прези-
дента і парламенту, — розповів го-
лова студентської виборчої комісії 
університету, третьокурсник ІНПП 
Юрій Баландюх. — Було 15 виборчих 
дільниць, на які делегували 45 членів 
виборчих дільниць (розподіляли їх 
жеребкуванням). Кожного, хто го-
лосував, ідентифікували за студент-

ським квитком чи заліковою книж-
кою, тож ніхто сторонній не міг 
просто прийти і віддати свій голос. 

Перед виборами відбувалися звіт-
ні конференції, після яких охочі очо-
лити Колегії та профбюро в інститу-
тах та Колегію Університету подавали 
заяви на участь у виборах. А таких ви-
явилося досить багато: лише в шести 
інститутах було по одному кандида-
тові, а в решта дев’яти — конкуренція 
сягала навіть до п’яти осіб на місце. 

Кандидати на очіль-
ників студентської мо-
лоді мали можливість 
проводити передви-
борчу агітацію, пред-
ставляючи свої про-
грами розвитку, щоб 
переконати електорат 
проголосувати саме за 
них. Та, як наголосив 
мій співрозмовник, на 
жаль, не всі кандидати 
зрозуміли серйозність 
і необхідність агітації, 
тож багато-хто лише в 
понеділок ввечері ак-
тивувався.

— Тим студентам, 
які входили у виборчі 

комісії, ми попередньо проводили 
інструктаж — як правильно оформ-
ляти протоколи, роздавати бюлете-
ні. Відверто кажучи, думав, що буде 
важче, бо вперше так відбуваються 
вибори, та під час роботи було лише 
кілька питань. Найбільша проблема 
— мала активність виборців. Зреш-
тою зараз розпочалася сесія і багато 
студентів просто могли не знати, 
що буде голосування, та й канди-
дати мало проінформували їх. Тож 
наступного року врахуємо це недо-
працювання. 

Підсумки виборів
Голова Колегії студентів Універ-

ситету — Олександр Николяк, ІІІ 
курс ІКНІ (підтримали 83%).
Новообрані голови Колегії та проф- 
бюро студентів ННІ:
ІАРХ — Данило Плесницький, ІІ курс (55,3%).
ІБІД — Василь Дідич, ІІ курс (71,5%).
ІГДГ — Іван Брусак, IV курс (97%).
ІГСН — Олексій Янін, І курс (42%).
ІНЕМ — Михайло Петелицький, ІІ курс (52%).
ІЕСК — Юрій Бойко, ІІІ курс (98,5%).
ІІМТ — Катерина Кручиніна, IV курс (98%).
ІКНІ — Ірина Старик, IІ курс (98%).
ІКТА — Яна Дзьоба, IІІ курс (51%).
ІМФН — Мар’яна Ченька, IІ курс (92%).
ІТРЕ — Сергій Оніщенко, V курс (98%).
ІХХТ — Дмитро Балита, IІІ курс (95%).
ІНПП — Вікторія Павлишин, IІ курс (48%).
ІЕПТ — Лілія Онишкевич, I курс (50%).
ІППТ — Роман Цудний, IV курс (84,5%).
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коротко
З 7 до 12 червня Міжнародний 

фестиваль документально-
го кіно Docudays UA покаже 
у Львові хіти цьогорічного 
фестивалю. Чотири фільми 
розкажуть про пастора з Марі-
уполя, засновників Greenpeace, 
шерифів з українського села 
Cтара Збур’ївка та примарну 
Північну Корею. У Львові покази 
відбудуться в Палаці мистецтв. 

На радіостанціях України відбу-
лась прем’єра пісні „Дорога на 
схід“, яку виконують п’ятеро 
українських воїнів, що про-
йшли АТО: Максим Перев’язко, 
Богдан Ковальчин, Тарас Гри-
вул, Андрій Шевчук та Петро 
Комендат. Вони побували у 
найгарячіших точках війни на 
сході України. А в м. Дніпрі запи-
сують альбом пісень, створених 
українськими бійцями у зоні 
АТО. Для збірки пісень організа-
тори відібрали 20 композицій із 
майже півсотні претендентів.

Текст Біблії зобразили у вигляді 
смайлів, про це повідомляє Ес-
пресо.тв з посиланням на The 
Guardian. Скачати емодзі-Біблію 
можна в iTunes. „Чудовий і весе-
лий спосіб ділитися Євангелією. 
Вивчи всі 66 книг з історіями 
про життя Авраама, Ноя й Ісуса, 
як ніколи раніше!“, — йдеться 
в описі книги. Робота містить 
3,3 тис. сторінок. У новому фор-
маті письма використовувалося 
80 різних емодзі і 200 слів. „Я хо-
тів зробити текст Біблії схожим 
на те, чим люди діляться SMS 
або твіти, скоротивши загальну 
кількість символів“, — розповів 
автор видання. Ідея переда-
ти у вигляді піктограм текст 
Біблії народилася з твіттера @
BibleEmoji.

За результатами регіонального 
відбору до Всеукраїнського 
телепроекту краси нового 
формату Miss TV Ukraine шанс 
позмагатися за титул найкра-
сивішої українки отримала 
20-річна студентка Політехні-
ки Вікторія Стрілко. Цього року 
спеціальним призом від продю-
серів телепроекту для львів’янки 
став титул Miss Europe-Ukraine, 
який дає право представити 
Україну на престижному конкур-
сі „Міс Європа-2017“.

За матеріалами інформагенцій

означає саморозвиток) і, 
можливо, стосунки у при-
ватній сфері, то соціальна 
складова — майже відсутня. 
Згідно з результатами до-
слідження „Молодь України 
— 2015“, лише 2% молодих 
людей є членами ГО і 6% бере 
участь у їхній діяльності. За-
лишається 92%… Тож варто 
говорити, що в довготрива-
лій перспективі недоотри-
має країна.

— Чи часто буває, що випускник ста-
жується, а на роботу його не беруть?

— Є такі випадки, а буває, що перед 
стажуванням обіцяють одну зарплату, а 
потім вона в рази менша. В Україні дуже 
високий відсоток молоді має вищу осві-
ту, але часто вона не відповідає вимогам 
сучасного світу: людина фактично не 
має кваліфікаційних навиків, і їй важко 
знайти роботу за спеціальністю — тож 
погоджується на будь-що. Часто здаєть-
ся, що перша робота триватиме місяць 
чи кілька, але все затягується. Оскільки 
відсутній досвід роботи в нормальних 
умовах, людині важко вимагати чогось 
іншого. 

— У чому причина такої пасивності, 
незаангажованості і як це змінити?

— Це комплексне питання. По-пер-
ше, відсутня соціальна складова: із роз-
падом Радянського Союзу зникли без-
платні гуртки (нині установи дитячо-ю-
нацьких та молодіжних клубів не можуть 
забезпечити всіх), спортзали; є мало 
організацій. Невдоволений працівник 
не протестує, бо боїться звільнення. 
Також є страх спілкування — з керів-
ником, який часто може застосовувати 
недозволені методи (чи не кожен опита-
ний/опитана говорить про психологічне 
насильство на робочому місці: образи, 
пригнічення, приниження гідності, 
порушення етичних норм, особистіс-
ного простору), а також — між колега-
ми. Солідарність же може розвинутися, 
коли людина говоритиме, що її хвилює, 
і разом з іншими думатиме, як змінити 
ситуацію. Водночас знати закони недо-
статньо — до них слід апелювати.

— Але є й зразки якісно іншої куль-
тури професійної комунікації, зокрема в 
ІТ-галузі…

— Така позитивна динаміка є хіба 
там. Всі інші сфери відстають. Нині всі 
говорять про успіх, позитивне мислен-
ня, ефективність, але не про проблеми. 
Натомість в українській ситуації — коли 
нема цінності праці та робітника, коли 
порушуються трудові права — важли-
во якраз актуалізувати питання гідно-
сті людини, працівника. „Робітник“ 

нині непопулярне, а навіть 
— зневажливе слово. Але є 
люди, які хочуть працювати 
у цій ланці. І вони повинні 
мати гідну зарплату, умо-
ви праці. Адже країна може 
бути розвинена і багата, 
коли громадяни забезпечені 
та знають, що роблять ко-
рисну роботу. Наш рух на-
магається формувати поле 
довіри для проговорювання 
проблем. Наша мета — роз-

виток критичного мислення молодих 
людей і мотивація їх брати відповідаль-
ність за своє життя.

— Розкажіть про одну із ваших акцій 
— виставку „Робота, життя та інші 
дрібниці у Львові“?

— Це результат наших досліджень 
і співпраці з ініціативою „Працююча 
молодь“. Виставка — про ситуації, в 
яких після завершення навчання опи-
няються молоді люди, зокрема жінки. 
Цей досвід різний, складний; він при-
гнічує самопочуття, гідність. Будемо 
чесні: ми не знаємо, як швидко змінити 
стан справ, але декларуємо своє неба-
жання продовжувати його. Це заклик 
до суспільства почати дискусію.

— Якою є ситуація із законопроектом 
№ 1658, який має регулювати умови пра-
ці в Україні?

— Відносини у сфері праці регулює 
передовсім закон „Про працю“ 1971 
року, який зазнавав численних правок. 
А десь останні 5 років його намагаються 
змінити і ухвалити такий Трудовий ко-
декс, який надає переваги роботодавцю, 
а не працівникові: послаблюється роль 
профспілок, керівництво отримує біль-
ше можливостей звільняти працівни-
ків, встановлювати відеонагляд на ро-
бочих місцях, а з приходом іноземних 
інвесторів — укладати короткострокові 
контракти. У листопаді законопроект 
ухвалили в першому читанні, тепер він 
чекає на друге (ми теж подавали реко-
мендації). Проблемно, що в Україні не-
має жодної партії, яка б представляла 
інтереси робітників і працівників.

Загалом нині у світі й зокрема у Єв-
ропі ситуація з безробіттям і якістю 
умов праці молоді складна. Так, Фран-
ція кілька останніх років терпить від 
економічної кризи: як і в Україні, там 
планують оновити трудове законодав-
ство, але молоді французи активні — 
протестували, мітингували цілу весну. 
Молоді бельгійці впродовж останнього 
року теж виходять на протести проти 
реформ, які можуть обмежити права 
працівників.

 Спілкувалася Ірина ШУТКА
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цікаві студенти

Особливості навчання і творчості 
Юлі Антонюк
Як зробити життя цікавішим, простір довкола 

привабливішим, а команді ІАРХ забезпечити 
кілька років поспіль перемогу в номінації „Фішка 
фестивалю“ на „Весні Політехніки“ знає четвер-
токурсниця ІАРХ Юля Антонюк. Саме про це та 
ще багато цікавого поспілкувалася з майбутнім 
дизайнером-графіком.

— Як Вам вистачає часу 
для активної творчості та 
навчання?

— Стараюся збалансо-
вувати все. Пригадую, як 
на першому курсі з подру-
гою цілий перший семестр 
так старанно вчилися, що 
не цікавилися нічим біль-
ше. Та, коли вперше по-
трапили на „Осінь полі-
техніки“, а потім на звітну 
конференцію Колегії та 
профбюро студентів і аспі-
рантів (в школі ми теж бра-
ли активну участь у роботі 
учнівського самоврядуван-
ня), то зрозуміли, що поза 
навчанням життя вирує і є 
немало можливостей для 
розвитку. І коли тодішня 
очільниця студентського 
профбюро ІАРХ запита-
ла, хто хоче долучитися до 
роботи, я з подругою зго-
лосилися, хоча страшенно 
боялися і соромилися. Та 
цей випадок змінив у на-
шому житті дуже багато. 

— А як із часом для себе?
— Часу для себе і влас-

ної творчості нема взагалі, 
бо постійно є якісь справи, 
допомагаю друзям, рід-
ним. Тобто щодня щось 
роблю, але рідко коли є 
можливість просто малю-
вати те, що хочеться. Ми-
нулоріч вирішила щодня 
створювати по одному 
портретові. Та це тривало 
лише місяць, бо розпоча-
лася сесія і вже було не до 
малювання. Пробую свої 
сили в різних напрямах. 
Ніколи не відмовляюся від 
запропонованої роботи, 
бо це досвід і нові знайом-
ства. 

— Ви кілька років поспіль 
активно долучаєтеся до „Вес-
ни“, як дизайнер. Розкажіть 
про цю роботу.

— Стараюся не втрача-
ти можливості долучатися 
до різних заходів, що від-
буваються в університеті. 
Звичайно, найбільше уваги 
приділяю підготуванням до 
„Весни Політехніки“. Мені 
надзвичайно подобається 
атмосфера цього фести-
валю, а також можливість 
побачити результат роботи. 

Свої виступи на „Вес-
ну…“ створюємо цілою ко-
мандою на емоціях. Зазви-
чай наш інститут виступає 
вкінці, тому є можливість 
бачити виступи інших ко-
манд. Коли приходимо на 
концерти, оглядаємо залу 
і виникають цікаві ідеї, як, 
наприклад, минулоріч, коли 
підняли голови вгору, вирі-
шили, — а нехай пролетить 
літак. Чи ідея створити ве-
личезне полотнище на всю 
висоту і довжину сцени із 
зображенням міста. Його 
малювала ночами в „робоч- 
ці“ гуртожитку. Команда 
збиралася разом: робили 
декорації, дописували сце-
нарій, а я розгортала це 
полотно і домальовувала 
ще одну його частину. За-
галом вийшло 10 м на 3 м. 
Хоча, доки малювала, то не 
здавалося, що воно аж на 
стільки велике, а коли роз-
горнули на сцені, то й самі 
здивувалися. 

Часто такі ідеї, що спер-
шу здаються нереальними, 
вдається круто втілити. І 
хоча це триває лише хви-
лину-другу, зате створює 

сильні враження. Кілька 
років поспіль перемагали в 
номінації „Фішка фестива-
лю“. Тож коли починаємо 
писати сценарій, то пере-
довсім думаємо — яка цього 
року буде фішка.

— Коли вирішили стати 
дизайнером?

— Я ще з п’ятого класу 
знала, що буду дизайнером, 
тож щаслива, що потрапила 
саме у Львівську політехні-
ку. Звичайно, коли вступила 
на навчання, думала, що все 
буде казково: будемо вчити-
ся і працювати, а згодом з 
одногрупниками відкриємо 
власну круту фірму… Пев-
на річ, цього не сталося. Та-
кож із подругою ще на пер-
шому курсі придумали, що 
розмальовуватимемо своє 
рідне місто — Тернопіль. 
За два роки прикрасили по-
над десять закладів. Ще за-
ймалися волонтерством — 
збирали кошти для АТО. Та 
згодом зрозуміла, що треба 
розвиватися далі. Тим біль-
ше, що Львів — це місто, де 
на майстер-класах, лекціях, 
конференціях можна на-
вчитися чимало цікавого. Є 
багато заходів, куди прихо-
дять архітектори-практики, 
які можуть поділитися до-

свідом, як це відбувається 
зісередини, як правильно 
створювати портфоліо

Взагалі спершу планува-
ла бути дизайнером інтер’є-
рів, а зараз хочу займатися 
графічним дизайном. Такі 
різні фестивалі, як „Весна 
Політехніки“, „Кінопік-
сель“, „Фотоспалах“ дають 
можливість чудово розви-
ватися. Є чимало людей, 
які спробували взяти участь 
в одному із них і знайшли 
власну нішу для розвитку і 
роботи. 

— Чи достатньо для здо-
буття фаху лише лекцій та 
практичних в університеті?

— Наше навчання побу-
доване так, щоб підготувати 
дизайнерів широкого про-
філю. Від нас хочуть, щоб 
робили плакати, інтер’єри і 
ще й будинок спроектували. 
Та, вважаю, що насправді 
не можна добре працювати 
в графічному дизайні і па-
ралельно інтер’єрному, бо 
досконало можна зробити 
щось одне. 

Зараз розпочали цікавий 
проект — „Фасад“, куди за-
прошуємо різних людей, які 
працюють у сфері архітек-
тури (першим гостем був 
головний архітектор Льво-
ва Юліан Чаплінський). З 
нашими гостями говоримо 
про те, як знайти перше 
місце праці, чому перше, 
що говорять на місці робо-
ти, — „забудьте все, що вас 
учили в університеті“ тощо. 
Тобто про все, що цікаве 
студентам для практичного 
застосування. 

А взагалі, вчитися треба 
багато самостійно, бо диза-
йнерський світ дуже швидко 
змінюється і, щоб встигати 
за новими тенденціями, 
треба докладати чимало зу-
силь.

Спілкувалася 
Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

„Ріка і люди“ з Довгобродів
У межах VІІ Міжнародного фестивалю Бруно Шульца у Дрогоби-

чі у виставкових залах Львівської національної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького відкрито виставку сучасного польського художника, 
професора Варшавської академії мистецтв Станіслава Бая.

Виставлені ро-
боти презентують 
лише живопис 
митця, хоч він 
працює у різних 
техніках. На по-
лотнах — пейзажі, 
власне ріка Буг, і 
портрети — в ос-
новному матері 
автора. Станіслав 
Бай живе у Варша-
ві, але часто при-
їжджає в рідне село Довгоброди — там 
і черпає враження та натхнення. Пор-
третовані — майстерно зображені, 
їхні образи є промовистими й об’єм-
ними. Заломлення світла на борознах 
зморшок, вловлений погляд, відчитані 
переживання й життєвий досвід — об-
личчя начебто не намальовані, а виліп-
лені. Пейзажні ж сюжети є довершені, 
побудовані на контрасті й переходах 
гри кольору та світла. Буг здається од-

наковим — темним і 
сіро-сріблястим, але 
кожного разу худож-
ник знаходить якісь 
нові нюанси — десь 
просочується остан-
ній сонячний про-
мінь, а десь серед 
туману виринає оди-
нокий силует дерева. 
Саме оте періодичне 
занурення в реалії 
місця, де минуло ди-

тинство митця, певний пошук їхньої 
магічності опосередковано єднає тво-
ри Бая зі світом Шульца.

Експозиція вписується в контекст 
співпраці музеїв Польщі та Галереї, 
яка дає можливість взаємно ознайом-
люватися з багатствами польської й 
української культур.

Сторінку підготувала                                             
Наталя ЯЦЕНКО

арт-проект

На Малій сцені — німе кіно
У Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва 

минулої п’ятниці стартував кінопроект „16 кадрів на Малій сцені“. 
Він складається зі серії показів німого кіно у супроводі живої музики.

Першим фільмом проекту стали 
„Зламані пагони“ (США, 1919) режи-
сера Девіда Гріффіті, в яких у головній 
ролі — Ліліан Гіш. Сюжет картини зня-
тий за коротким, лише на три сторінки 
оповіданням Томаса Бьорка: Люсі, яка 
все життя провела з батьком-тираном, 
зустрічає справжнє кохання, та щастя 
триває доти, доки батько не дізнаєть-
ся, що вона живе з іноземцем…

У перспективі — показ ще п’ятьох 
німих стрічок, створених у 20-х роках 
минулого століття. „Кабінет доктора 
Калігарі“ — фільм, що започаткував 
німецький експресіонізм і в якому 
вперше в історії кіно показано змінені 
стани людської свідомості. Наступна 
стрічка для перегляду — „Генерал“ — 
знаменита американська комедія про 
велику гонку, пов’язану з викраденням 

паровоза. „Остання людина“ — ще 
один експресіоністичний німецький 
фільм, в якому розказано історію ста-
рого портьє, для якого втрата статусу 
рівноцінна втраті сенсу життя. У ро-
боті є багато експериментальних при-
йомів, як ось зйомки під різним кутом, 
показ світу п’яного портьє за допомо-
гою камери, що хитається і сповзає 
вниз. І завершує п’ятірку „Андалузький 
пес“ — шістнадцятихвилинна сюрреа-
лістична, абсолютно безсюжетна кар-
тина, в якій у головних ролях виступа-
ють її режисер Луїс Бунюель і відомий 
іспанський художник Сальвадор Далі.

Навіть якщо ці стрічки можна від-
найти в інтернеті, цікавіше подивити-
ся їх у приємному товаристві однодум-
ців, тим більше, що вхід на всі покази 
вільний.

коротко
З 12 червня у Карпатах стартує 

культурно-соціальний проект 
DECArt, спрямований на роз-
виток сучасного мистецтва 
в Україні. У межах проекту до 
19 серпня в одному творчому 
просторі збиратимуться молоді 
митці, щоб навчити дітей-учас-
ників літнього табору DECCamp 
розбиратися у мистецтві та 
творити його. Кожен митець 
разом з дітьми створить по 2 
роботи. Згодом організатори 
відберуть 20 найкращих робіт 
різних напрямів — скульптура, 
живопис, перформанс, кераміка 
тощо, які будуть представлені 
на виставці восени у Києві.

У Палаці мистецтв 11 червня з 
13.00 до 20.00 — OneDayShop 
— одноденний ярмарок, на 
якому зберуться молоді та 
перспективні handmade-ви-
робники зі всієї України. Цей 
захід — це нові знайомства, 
конкурси та розваги, багато 
призів та веселощів, вулична 
їжа, прохолодні напої та крута 
музична програма від молодих 
і перспективних діджеїв. Вхід 
— 20 грн.

Національний музей історії 
України перекладає на укра-
їнську тексти для аудіогідів 
європейських музеїв. Завдяки 
цьому проекту українці зможуть 
комфортно почуватися в євро-
пейському культурному середо-                         
вищі. Закладами, де вперше 
буде реалізовано цей проект, 
стали Угорський національний 
музей та музей „Дім терору“ у 
Будапешті.

20 художників зібралося у 
середмісті Львова на мис-
тецький пленер „На руїнах“, 
щоб закликати громадськість 
зберегти історичну частину 
Львова. Першою локацією для 
митців стала вулиця Федоро-
ва, де вже кілька років пейзаж 
середмістя псують розвалені 
будівлі. Пліч-о-пліч на пленері 
працюють художники з гучними 
іменами й ще зовсім молоді. 
Художники малюватимуть на 
вулиці Нижанківського та площі 
Міцкевича, а після завершення 
півсотні творів із пленеру пока-
жуть у Медіатеці.

За матеріалами інформагенцій
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терапія

Лікування казками
Чи знаєте ви, що казка має лікувальний ефект? Що 

її читання — це не суто дитяче зацікавлення, 
життя у світі фантазій і мрій, а й цілком доречний і 
корисний ефект для дорослої зрілої людини? 

Понад 20 років тому 
психотерапевт із Криму 
Дмитро Соколов на осно-
ві теорії Густава Юнга про 
архетипи розробив мето-
дику казкотерапії. Через 
казку людина може вира-
зити свої емоції і зрозумі-
ти себе. У цьому переко-
нана психолог-казкотера-    
певт Олена Петрушкевич.

— Що ж таке казкоте-
рапія? 

— Немає одного визна-
чення цього терміна, тому 
що різні люди по-різному 
сприймають казкотерапію. 
Це, певною мірою, і систе-
ма виховання, і природний 
спосіб розвитку особисто-
сті, і напрямок психотера-
пії. 

— Зазвичай казки асо-
ціюються з дітьми, але ме-
тод казкотерапії застосо-
вують і для дорослих. 

— Доросла людина все 
сприймає раціонально, 
однак коли виникає про-
блема, то її раціо вже не 
допомагає. І нам треба 
обійти цю раціональність, 
щоб допомогти глибшим 
структурам людини пого-
ворити з нею відверто. Тут 
доречна саме казка. Для 
дорослого можна обирати 
будь-який стиль викладу 
казки, навіть стиль статті, 
головне, щоб була історія 
без критики. Так можна 
поговорити з тим, що бо-
лить усередині. І людина 
інакше бачить ситуацію. 
Тобто хочу сказати, що 
якщо людина може свою 
проблему проговорити зі 
собою чи з кимось, то вона 
не має потреби йти до пси-
холога чи психотерапевта. 

Дуже яскраво це вид-
но в роботі з батьками, 

які часто приводять дітей 
на консультацію і не го-
тові слухати про те, що 
працювати треба з ними, 
що проблема — в їхніх 
уявленнях, стереотипах. 
Тоді допомагає змалюва-
ти все це метафорично, 
застосовуючи різні об-
рази: бджілки, квіточки, 
рослини, з якої росте нова 
гілочка. Розповідь доби-
раю до певної ситуації. І 
людина в певний момент 
розуміє, що йдеться про 
неї, і по-іншому починає 
сприймати свою пробле-
му. Тоді вже говоримо, що 
можна зробити в конкрет-
ній ситуації. 

— Для лікування по-
трібні особливі казки чи 
годяться будь-які? 

— Саме прочитання 
будь-якої народної казки 
— це вже казкотерапія. 
Будь-яку казку ми можемо 
дослідити. Це так корис-
но — зрозуміти, наскільки 
казка життєва, наскіль-
ки може бути джерелом 
сил, пошуку натхнення, а 
чи навпаки — безглузда. 
Аналізуючи казку, роби-
мо дуже корисну справу 
для себе, адже починаємо 
розуміти те, про що часто 
не задумуємося.

Якщо казкотерапію 
сприймаємо як напрямок 
допомоги психолога, то 
використовуємо казки з 
певною проблематикою 
для конкретної особи. 
Мені більше подобаєть-
ся самій складати казки, 
хоча є багато готових ка-
зок. Але я дуже люблю це 
заняття. Є казки на різ-
ні випадки життя — со-
ром’язливість, агресію, 
невміння зживатися з ін-
шими тощо. 

— А чи доречні для тера-
пії так звані страшні казки? 

— Потрібні обов’язко-
во. Якщо йдеться про ді-
тей, то вони сприймають 
все по-іншому і в певному 
віці потребують страшної 
казки — щоб натренувати 
свій страх, перебоятися 
в казці і менше боятися в 
житті. Чому казка довго 
повинна бути поруч із ди-
тиною? Тому що дитина не 
відділяє казку від реально-
сті і в казці переживає те, 
що не переживе в житті. 
Але через таку казку вона 
готується до подолання 
проблем — це її досвід. 
На цьому власне базується 
казкотерапія.

— Чи терапевтична 
казка має якісь особливості?

— Так. Вона одно-
значно мусить мати добре 
закінчення, де добро пе-
ремагає зло. У тому — її 
значущий виховний сенс. 
Із таким переконанням 
дитина виростатиме здо-
рова і щаслива. Бо важко 
жити в світі, де може бути 
навпаки. 

А для дорослого казка 
може закінчуватися і по-
гано — це для того, щоб 
показати, що, можливо, 
потрібен інший шлях. Тут 
є речі зашифровані, про 
які не говоримо явно. Є 
певна структура — герой, 
сюжет, у який потрапляє 
людина. Як не дивно, 
сюжетів, якими можна 
описати наше життя, об-
межена кількість. І коли 
спілкуємося з дорослим, 
бачимо, в яку він так звану 
пастку потрапив і яку до-
рогу обирає, та описуємо 
це конкретним сюжетом. 
Через розповідь поясню-
ємо і кажемо, що вкінці 
герой отримує все лише 
в одному з обраних варі-
антів. Через казку завжди 
можна зрозуміти, що тре-
ба робити. 

— Яких проблем мож-
на позбутися за допомогою 
казки? 

— Мені легше сказати, 
яких проблем не можна 
позбутися. Це якщо цін-
нісні переконання паці-
єнта суперечать моїм. До 
прикладу, я відмовляю 
батькам, які просять каз-
ку, щоб дитина добре вчи-
лася — тому що мотивація 
до навчання повинна бути  
інша. 

До дорослих пацієнтів 
ставлюся вибірково — 
погоджуюся на допомогу 
лише тоді, коли бачу що 
можу щось віддати лю-
дині. Казкотерапрія не 
дозволяє працювати ме-
ханічно, адже стосується 
самого тебе. 

Щоб відчути психоло-
гічну проблему людини, 
важливо мати інтуїцію. 
Наприклад, жінка може 
скаржитися на нецікаву 
роботу і бажання щось 
змінити, а насправді вона 
переживає, що не за того 
вийшла заміж… 

Казка допомагає здола-
ти страх темряви, вміння 
подружитися, перебороти 
сором’язливість, зарадити 
собі в горі, страху перед 
смертю. Якщо людина 
має певний медичний ді-
агноз — прояви аутизму, 
гіперактивності, то це вже 
інша терапія, інші спеціа-
лісти. 

Розмовляла                                           
Ірина МАРТИН
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спортогляд
Команда Технічного коледжу 

Львівської політехніки успішно 
виступила на обласних змаганнях 
з танцювальної аеробіки. Обласні 
змагання з танцювальної аеробіки 
серед студентів вищих навчальних 
закладів І – ІІ рівнів акредитації 
відбувалися наприкінці травня у 
спортивному комплексі „Грація“. 
Команда Технічного коледжу по-
сіла на них ІІ місце.

На змаганнях з відкритого 
Кубка Польщі з нордичної ходь-
би з палицями перемогла пред-
ставниця Львівської політехніки. 
Змагання відбувалися в польсько-
му місті Констанцін-Єзьорна, у 
них взяли участь понад 900 осіб 
віком від 18 років і старші. Спорт- 
смени змагалися на дистанці-
ях 5 км, 10 км та півмарафонній 
— 21 км 975 м. Серед учасників з 
України була старший викладач 
фізичного виховання Львівської 
політехніки Оксана Заліско — 
вона подолала дистанцію 5 км з 
результатом 32 хв. 50 с. і виборола 
третє місце серед жінок в абсолюті 
та перше місце у віковій категорії 
60 – 65 років.

Жіноча й чоловіча команди 
Львівської політехніки потрапи-
ли до фіналу змагань за студент-

ський кубок України з баскетбо-
лу. Другий етап фіналу дивізіону 
„Захід“ студентського кубка нашої 
держави з баскетболу три на три 
серед чоловіків і жінок проходив 
під егідою федерації баскетболу 
України у ФОК „Олімпія“ у Чер-
нівцях. Західний регіон України 
представляло 5 жіночих та 9 чо-
ловічих студентських команд. По 
чотири команди з кожної групи 
здобули путівки до фіналу. Се-
ред жінок: Львівська політехніка, 
Тернопільський національний 
економічний університет, Кам’я-
нець-Подільський національний 
університет ім. І. Огієнка, Чер-
нівецький національний універ-
ситет ім. Ю. Федьковича. Серед 
чоловіків: Кам’янець-Поділь-
ський національний університет 
ім. І. Огієнка, Ужгородський наці-
ональний університет, Тернопіль-
ський національний економічний 
університет, Національний уні-
верситет „Львівська політехніка“.

З 24 до 26 травня на території 
спортивного комплексу „Елек-
трон“ відбувався кубок студміс-
течка Львівської політехніки з 
міні-футболу. Цей турнір, який 
організували студенти ІТРЕ Сер-
гій Редчук та Сергій Оніщенко, 
за рахунком уже четвертий. Цьо-
горіч, не зважаючи на заліковий 
тиждень, зареєструвалося аж 20 

команд. Напружена боротьба 
тривала три дні. Студенти з різ-
них інститутів приходили та на-
магалися довести, що саме вони 
— найкращі футболісти універ-
ситету. Впродовж усього турніру 
тривала цікава та безкомпромісна 
гра. Переможцями з цієї боротьби 
вийшла команда ІГДГ — ФК „Бар-
са“. Її представляли Ігор Заліщук, 
Тарас Клепач, Ярослав Стельмах, 
Віктор Довгополюк, Михайло 
Лапшій, Олексій Головко та Дми-
тро Сорока. У фінальному матчі ці 
гравці зуміли впевнено перегра-
ти команду „ПУЛЯ“. Володарями 
бронзових нагород стала коман-
да „Керамік“, яка у напруженому 
матчі взяла верх над командою 
„Леви“. Наступний турнір відбу-
деться вже восени.

Цієї неділі на проспекті Сво-
боди відбувся Фестиваль екстре-
мальних видів спорту під назвою 
Yarych STRЕET FЕST. Усі охочі 
разом зі справжніми професіона-
лами могли спробувати свої сили в 
строгмене, вуличному баскетболі, 
паркурі, кросфіте. На відвідува-
чів фесту чекали відбірковий тур-
нір Української стрітбольної ліги 
3×3 й зустрічі з найсильнішими 
стронгменами України

Підготувала 
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Літні можливості подбати про себе
Микола Амосов вважав, що якби люди на 90% дотримувалися 

правильного способу життя, вони були б здорові. Але, на жаль, 
визнавав учений, режим потребує напруження волі, а сили волі в 
людини мало... Однак не все так безрадісно, якщо шукати для себе 
мотивацію, тим більше, що влітку її знайти набагато легше, ніж в 
інші пори року.

Те, що ми їмо, визначає стан на-
шого імунітету, настрою і вигляду 
загалом. Прописна істина, про яку 
чули-читали не раз, але яку нема 
часу і бажання втілювати? У червні, 
коли на грядках стільки запашної 
зелені, на кущах — ягід, мимоволі 
хочеться поповнити раціон віта-
мінною їжею. Викладач йоги Андрій 
Лаппа радить залишати їжу в роті 
доти, доки відчувається її смак. Така 
техніка дає змогу отримати макси-

мум смакових відчуттів з мінімуму 
спожитого. Зрештою, смачні по-
луниця чи чорниця варті того, щоб 
їх не просто, швидко прожувавши, 
ковтнути, а ними повільно насолод-
жуватися!

Літня спека спонукає виконува-
ти не менш важливе правило, ніж 
вживання корисної їжі — достатнє 
пиття рідини. Щоб рука тягнулася 
до пляшки з водою, можна носити 
спеціальний браслет — гаджет нага-

дає, що пора поповнити водні запа-
си організму. Якщо на фітнес-тре-
кер розжитися важко (все-таки він 
доволі дорогий), то можна встано-
вити на смартфон додаток, який 
контролюватиме звичку пити воду.

Літо — це ще й можливість на-
ситити організм киснем, адже сиді-
ти вдома, коли сонячно, а в парках 
— багато різних заходів, неприпу-
стимо. Так на найближчих вихідних 
у Парку культури та відпочинку 
ім. Б. Хмельницького відбудеться 
Велопарк — фестиваль, який збере 
роверистів-аматорів і спортсменів. 
До речі, на розіграші можна буде ви-
грати велосипед.

Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд

наш календар

9 червня — Вознесіння Господнє.
12 червня — День працівників текстиль-
ної і легкої промисловості. 
14 червня — Всесвітній день донора крові.
15 червня — День захисту людей похи-
лого віку. 

Пам’ятні дати
9.06.1944 — у концтаборі Заксенгавзен 
гiтлерiвцi закатували поета, члена ОУН 
Олега Ольжича (Кандибу).
9.06.1963 — помер у Львові відомий ком-
позитор i музикознавець Василь Барвiн-
ський.
10.06.1836 — помер Андре Марі Ам-
пер, французький фізик і математик, 
творець основ електродинаміки (від-
крив закон взаємодії електричних 
струмів).

10.06.1866 — помер Iван Вагилевич, захiд-
ноукраїнський поет i фольклорист, член 
„Руської трiйцi“.
10.06.1971 — померла Олена Журлива, 
українська поетеса.
10.06.1976 — помер Роман Купчинський, 
український поет-пісняр і прозаїк.
11.06.1888 — відкриття пам’ятника 
Б. Хмельницькому в Києвi. 
11.06.1993 — помер Патріарх УАПЦ Мстис-
лав (Скрипник).
13.06.1773 — народився Томас Юнґ, англій-
ський фізик, один із творців хвильової 
теорії світла.
13.06.1831 — народився Джеймс Клерк 
Максвелл, англійський фізик, автор тео- 
рії електромагнітного поля.
13.06.1874 — народився Марко Черемши-
на, український письменник, майстер 
короткої новели.
13.06.1988 — у Львові на першому несанк-
ціонованому мітингу започатковано То-

вариство української мови ім. Т. Шевчен-
ка (пізніше — Всеукраїнське товариство 
„Просвіта“ ім. Т. Шевченка).
14.06.1736 — народився Шарль Ог’юстен 
Кулон, французький фізик і військовий 
інженер.
14.06.1868 — народився Карл Ландштай-
нер, англійський імунолог, лауреат Нобе-
лівської премії; відкрив основні групові 
антитіла крові людини та резус-фактор 
крові.
14.06.1891 — народився полковник Євген 
Коновалець, організатор i провідник 
ОУН.
14.06.1931 — помер історик, громадський 
діяч, теоретик гетьманату В’ячеслав Ли-
пинський.
15.06.1606 — народився Рембрандт 
Гарменс ван Рейн, голландський маляр.
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, 
знаний український кіноактор, сцена-
рист і режисер.
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Горизонтально:
5. Система харчування людини тільки рослинною їжею, 
без уживання м’яса. 7. Лічильник дози радіації. 8. Роз-
повідь кореспондента з місця події в пресі, по радіо, 
телебаченню. 10. Японська настільна гра. 12. Персонаж 
з роману „Майстер і Маргарита“ М. Булгакова, член поч-   
ту Воланда. 14. Одиниця сили електричного струму. 
16. Кошти на утримання дитини, які за рішенням суду, 
стягують з батька або матері. 19. У слов’янській міфології 
бог, батько Перуна і Дажбога. 21. У давніх греків богиня 
Місяця. 22. Густий туман, змішаний з димом, кіптявою. 
23. Південноамериканський страус. 24. Держава в Азії. 
25. Англійський дворянський титул. 26. Особа, що має 
право вибирати громадянство. 27. Морське судно для 
лову риби неводом, сітками. 29. Наука про прекрасне. 
33. Рішення суду про винність або невинність підсуд-
ного. 35. Затока з морською водою в гирлі річки. 36. Ча-
рівна країна американського письменника Л. Ф. Баума. 
38. Споруда, яку за дорученням Міноса звів Дедал на 
острові Крит. 39. Гірський віск. 40. Острівна держава у 
Західній Європі.
Вертикально: 
1. Вино, ароматизоване альпійським полином, м’ятою, 
чебрецем і ін. травами. 2. Пристрій для керування літа-
ком, кораблем. 3. Перерва між діями театральної виста-
ви. 4. Частина світу у Північній півкулі Землі. 6. Обме-
жений канатами майданчик для боксу. 7. Орфографічний 
знак переносу, з’єднання складних слів. 9. Пристрій для 
розмелювання зерна в домашніх умовах; ручний млин. 
11. Французький фізик-атомник ХХ ст. 13. Раб-боєць у 
Стародавньому Римі, спеціально навчений для боїв на 
арені цирку. 15. Прибране прізвище, яким користується 
письменник, актор, журналіст замість власного. 17. Рап-
тове гостре порушення кровообігу мозку, що супрово-
джується знепритомнінням й паралічем. 18. Трав’яниста 

рослина з бактерицидними властивостями; календула. 
20. Грошові засоби, які надають міжнародні організа-
ції для проведення наукових досліджень, підготовки 
кадрів. 21. Одна з річок Аїду. 26. Стрімке падіння курсу 
грошової одиниці щодо курсів вільно конвертованих 
валют. 28. Сорт яблунь. 30. Грецький груповий танець. 
31. Італійський письменник, автор роману „Ім’я троян-
ди“. 32. Десята частина легіону у Стародавньому Римі. 
34. Опера Ж. Бізе. 35. Форма навчального заняття в уні-
верситеті. 37. Роман П. Коельо.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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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 
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Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160645

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
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для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
9 червня — „Летюча миша“  18.00.
10 червня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
11 червня — „Богема“ (опера). 18.00.
12 червня — „Аїда“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
9 червня — „Циліндр“. 18.00.
10 червня — „Голий король“. 18.00.
12 червня — „Безодня“. 18.00.
14 червня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
15 червня — „Ханума“. 18.00.

Камерна сцена
15 червня — „Завчасна паморозь“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
10, 11 червня — „Раптом минулого літа“ 

(прем’єра). 19.00.
12 червня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.00.
15 червня — „12 ніч“. 19.00.

Перший український 
театр для дітей та 
юнацтва
9 червня — „Русалонька“. 11.00, 

„Небезпечна гра“. 18.00.
10 червня — „Попелюшка“. 11.00, 

„Вільні метелики“. 18.00.
11 червня — „Русалонька“. 14.00, 

„Одкровення Іванки“. 19.00.
12 червня — „Dogs“. 15.00.
14 червня — „Dogs“. 12.00.
15 червня — „Маленька Баба-Яга“. 11.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом УВ  №  840726, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Дмитрука 
Романа Михайловича;
диплом бакалавра ДВ  №  020400, додаток 
до нього, видані Державним університетом 
„Львівська політехніка“ та дублікат до дода-
току до диплому спеціаліста 12КП № 831921, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Труби Богдана Ми-
хайловича;
диплом ВК № 38480998, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Давидовича Юрія Михайловича;
диплом ВК № 43955502, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Миник Ольги Миколаївни;
студентський квиток №  10966508, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кльоміної Поліни Юріївни;
студентський квиток №  10967521, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кіріченка Ігоря Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ковальчук Ірини Сергіївни;
студентський квиток № ВК 09603296, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Боднарук Христини Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лісного Богдана Орестовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Луковської Віталії Сергіївни;
залікову книжку № 1502175, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Максим’юка Василя Васильовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Недосєко Анастасії Володимирівни;
студентський квиток №  10367778, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Павленка Олександра Сер-
гійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Овчиннікова Андрія Володимировича;
залікову книжку № 1305414, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Химиці Назара Павловича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Федора Ярослава Богдановича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хуторної Ярослави Анатоліївни;

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення 
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• про загублені документи — 20,00 грн.; 
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• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
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До уваги передплатників тижневика „Аудиторія“!
У зв’язку з літніми канікулами і відпускним періодом в уні-

верситеті у першому півріччі 2016 року число 20 вийде 23 червня, 
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