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Які проблеми сьогодні має молодь?

Ліля Красій, студентка першого курсу Інституту права та 
психології:

„Фінансові і працевлаштування“
Особисто я фактично не маю проблем. Але річ у тім, що більшість 
студентів тепер навчаються на платній формі, тому намагаються 
працювати. А таке поєднання переважно негативно позначається 
на навчанні. Але навіть якщо є стипендія то ці 800 грн. не рятують 
ситуацію. Наступна проблема — пошук роботи. Насправді багато 

хороших випускників не знаходять роботу за спеціальністю або знаходять із над-
звичайно малою зарплатою. На мою думку, кожен випускник повинен мати шанс 
на початкову роботу чи стажування, щоб проявити себе, набратися досвіду. Багато 
потім працюють не за фахом. То який сенс вчити одне, а працювати в іншій сфері?

Тарас Бачинський, асистент кафедри цивільного права та 
процесу:

„Проблеми мотивації і комунікування“
Багато хто насправді не знає, навіщо робить те чи інше. Здебіль-
шого діють за принципом „бо так батьки сказали“. Але немає вну-
трішнього переконання, дії людини не відповідні до її бажань. 
Насамперед треба йти вчитися туди, ким хочеш працювати, ста-
вити собі маленькі цілі і домагатися їх. Також є проблема комуні-
кації — щоб тебе чули і розуміли. Для цього треба більше спілкуватися. Особисто я 
не маю проблем, адже навчився відповідно ставитися до них — не зациклюватися, 
змінив своє сприйняття. А проблема — це лише наше внутрішнє відчуття. 

Ростислав Снігирьов, студент четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Без досвіду дуже складно влаштуватися на 
роботу“
Коли ти ще вчишся, тебе без диплома не хочуть брати на робо-
ту. І без досвіду. А де його набрати? Часто пропонують низькі 
зарплати, не відповідні до твого кваліфікаційного рівня. А ви-
наймати житло — шалено дорого. Мені це доводиться робити, 

оскільки переїхав до Львова з Криму, а навчаюся заочно. Дуже болюча проблема 
— корупція. Тому, очевидно, ми, молоді, повинні брати на себе більше ініціати-
ви, щоб нарешті змінювати стереотипи старшого покоління.

Світлана Дяченко і Марія Майор, студентки 
четвертого курсу Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій

„Невпевненість у завтрашньому 
дні“
Світлана: Багато є проблем, щоб знайти себе, згодом 
— роботу, визначитися, що потрібно. Для цього по-
винні бути різні консультації людей із досвідом. Часто 
виникають фінансові проблеми, особливо коли втрачаєш стипендію. Але це все 
можна вирішити.
Марія: Вступаєш на навчання — і не знаєш, що робитимеш після завершення. Тому 
треба мати розуміння, що дає твоя спеціальність і що ти можеш робити в цьому 
світі. Мені ці питання допомагає вирішувати BEST.

Міркувала та опитувала Ірина МАРТИН

Останньої неділі червня в 
Україні вдванадцяте відзнача-
тимемо День молоді. З якими 
проблемами на сьогодні зде-
більшого зустрічаються моло-
ді люди? Які з них потребують 
нагального вирішення і яким 
чином цьому зарадити? 

Фактично більшість респонден-
тів зазначає проблеми пра-
цевлаштування — неможливо 
працевлаштуватися за фахом 
і без хоча б мінімального 
досвіду роботи (більшість 
працедавців таки хочуть пра-
цівника з досвідом і такому 
кандидатові пропонують 
зарплату на рівні мінімальної; 
при цьому вважають, що саме 
тут — грандіозні можливості 
для розвитку). 

Ще одна проблема — житлова. 
Якщо молода особа вирішує 
працювати в іншому місті, да-
леко від дому, то доведеться 
пошукати помешкання. Ціни 
на винаймання житла просто 
зашкалюють, тому хочеш чи ні, 
а треба шукати роботу з такою 
зарплатою, за яку можна 
оплатити оренду помешкання, 
комунальні послуги і вижити. 

Що стосується внутрішніх проб-
лем, то це, безумовно, часто 
відсутність мотивації. Таке 
трапляється тоді, коли людина 
змушена робити те, що їй не до 
вподоби. Вступивши не туди, 
більшість не наважується на 
зміни. З іншого боку, ніхто не 
знає, скільки впродовж життя 
доведеться переучуватися. 

Як не дивно, ніхто з опитува-
них, які мені трапилися цього 
дня, не назвав проблеми так 
званих „шкідливих“ звичок, 
тобто куріння, вживання ал-
коголю, наркотиків. Тому що, 
попри пропаганду здорового 
способу життя і моду на те, 
що корисне, така проблема на 
сьогодні є серед молоді. 

Головна думка, на якій сходять-
ся практично всі, — це те, що 
нема проблем, які неможливо 
вирішити. 
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з головної зали

Підсумки і плани Вченої ради

На черговому засіданні Вченої ради йшлося про підсумки її роботи у 
2015/2016 навчальному році, систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в університеті і план роботи на 2016/2017 навчальний рік.

Скільки років 
Політехніці?

Засідання Вченої ради 
цього разу було незвич-
не: його розпочав голова 
правління Асоціації ви-
пускників Львівської по-
літехніки Олег Сергєєв, 
який висловив свою дум-
ку про те, що на основі 
архівних та історичних 
документів своє літочис-
лення університет мав би 
розпочинати з 1816 року, 
коли у Львові було створе-
но Цісарсько-королівську 
реальну школу, яка згодом 
мала увійти до складу По-
літехнічного інституту у 
Відні. Наразі вважається, 
що Львівську політехніку 

засновано 1844 року. До-
повідач, однак, запропо-
нував вважати початком 
історії університету дату 
створення реальної школи 
у Львові, яка з часом плав-
но, шляхом різного пере-
творення, дала початок 
Львівській політехніці. 

Зміна дати заснування, 
на його переконання, по-
ставить Львівську політех-
ніку в десятку найстаріших 
технічних вишів Європи. 
Олег Сергєєв закликав по-
літехніків глибше вивчати 
своє коріння, популяризу-
вати нове і не пропустити 
той факт, що Львівська по-
літехніка може відзначати 
не 172-і уродини, а своє 
законне 200-ліття. 

Відзнаки                  
для найкращих

За багаторічну сумлін-
ну працю, вагомий внесок 
у підготовку висококва-
ліфікованих спеціалістів 
та плідну науково-педа-
гогічну діяльність подяки 
МОН України отримали: 
професор кафедри хімії і 
технології неорганічних 
речовин, заступник дирек-
тора ІХХТ Зеновій Знак, 
завідувач кафедри еконо-
мічної політики приро-
доохоронної діяльності 
ІЕПТ професор Святослав 
Князь, старший науко-
вий співробітник кафедри 
загальної фізики ІМФН 
Роман Петрусь, а началь-

ник студентського відділу 
Юрій Костів — „за ініціа-
тиву і наполегливість, ви-
сокий професіоналізм та 
сумлінне виконання служ-
бових обов’язків“.

Молодим науковцям 
ректор вручив дипломи 
„Найкращий молодий нау- 
ковець року“. Дипломи за 
перемогу у II етапі різних 
Всеукраїнських студент-
ських олімпіад отримали 
—Юлія Олеськів (ОМ-43) 
і Наталя Козак (ФЛ-43, 
треті місця), Ірина Рома-
новська (ДК-41) і Юрій 
Дзюрах (ФЕБ-11, другі 
місця); грамоти за призові 
місця у науково-практич-
ній конференції „Соціаль-
но-економічний розвиток 
і безпека країни“ — Ірина 
Думич (ФЕБ-12) і Андрій 
Смолин (АДМ-12, перші 
місця). Група науковців 
отримала дипломи докто-
рів і кандидатів наук. 

Для якіснішого 
розвитку 
університету

Про підсумки роботи 
Вченої ради у 2015/2016 
навчальному році допо-
вів ректор Політехніки 
професор Юрій Бобало. 
Доповідач підкреслив, 
що ухвали, які приймає 

міжнародний проект

Професійна перепідготовка військовослужбовців
Українсько-норвезький проект „Україна — Норвегія“ має на меті 

здійснювати професійну перепідготовку військовослужбовців 
Збройних сил України, звільнених у запас, членів їхніх родин, тих, хто 
повернувся із зони війни, військових медиків.

Учасники проекту — Міжна-
родний фонд соціальної адаптації 
(Київ), Інститут адміністрування 
та післядипломної освіти Львівської 

політехніки, громадська організа-
ція „Західноукраїнська ініціативна 
група“ (Київ) та університет Норд 
м. Бодо (Норвегія). Проект, який діє 

в Україні з 2003 року, спочатку охо-
плював території від Києва на схід і 
аж до Криму, а тепер поширився і на 
захід країни.

— У цій команді працюємо з ве-
ресня 2014 року, — розповідає декан 
післядипломної освіти ІАПО, доцент 

Закінчення на 7 с. m

Закінчення на 5 с. m
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форум

Нові шанси для працевлаштування

Викладачі кафедри органічної хімії побували у Києві на Міжнарод-
ному форумі Cosmetics Ukraine-2016, де налагодили співпрацю                

з потенційними роботодавцями.

Львівську політехніку у Києві пред-
ставила професор кафедри органічної 
хімії Ольга Будішевська та доцент, за-
ступник завідувача кафедри Юрій Пан-
ченко. Організувала захід асоціація 
„Парфумерія та косметика України“, яка 
ставить собі за мету сприяти розвитко-
ві парфумерно-косметичного вироб-
ництва та споживчого ринку України, 
підвищувати рівень довіри та прихиль-
ності споживачів до української парфу-
мерно-косметичної продукції. 

— Наш університет запросили не-
дарма, адже маємо спеціальність „хі-
мічні технології харчових добавок та 
косметичних засобів“. Зі Львова також 
були представники медуніверситету, де 
готують фармацевтів. Загалом у роботі 
форуму взяли участь делегати провідних 
вишів України, у яких навчаються май-
бутні фахівці парфумерно-косметичної 
галузі ,— розповідає доцент Панченко.

На науково-практичній конферен-
ції форуму йшлося про проблеми та 
можливості для косметичної індустрії, 
технічний регламент на косметичну 
продукцію, косметичний ринок Східної 
Європи та України, діяли фахові диску-
сійні панелі тощо.

Багато потенційних роботодавців 
зацікавилися співпрацею з Львівською 
політехнікою. Вони не приховували 
своїх намірів у майбутньому запрошу-
вати до себе на роботу випускників, які 
успішно зможуть працювати у косме-
тичній галузі.

Під час форуму представники Львів-
ської політехніки анонсували нову спе-
ціалізацію, за якою на кафедрі орга-
нічної хімії з 2017 року готуватимуть 
бакалаврів. Йдеться про технологічну 
експертизу та безпеку харчової про-
дукції.

Ірина МАРТИН

підвищення кваліфікації

Вчителі інформатики отримали 
сертифікати від Академії Cisco
На кафедрі телекомунікацій ІТРЕ завершилися курси першого набо-

ру вчителів інформатики шкіл Львова та області IT Essentials. Із 25 
слухачів 19 отримали сертифікати.

Як розповів старший викладач 
кафедри телекомунікацій, керівник 
Центру підготовки інструкторів 
Академії Cisco при кафедрі теле-
комунікацій Орест Костів, органі-

затори курсів — Академія Cisco та 
Обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. Курси тривали 
впродовж другого семестру, форма 
навчання була комбінована — оч-

но-заочна й дистанційна. Заняття 
проводили задля підвищення ква-
ліфікації вчителів інформатики в 
галузі апаратного і програмного за-
безпечення комп’ютерів. 

— Цей курс дає основи з побудови 
апаратного забезпечення комп’юте-
рів, операційної системи Windows-7, 
Windows-10, основи мережевих тех-
нологій, основи безпеки комп’ютер-
них мереж і пошуку найбільш поши-
рених несправностей, що виникають 
у роботі з комп’ютерами і невелики-
ми мережами, — розповідає старший 
викладач Орест Костів. 

Сертифікати про завершення кур-
сів отримали ті, які склали фінальний 
іспит не менше ніж на 70%. На сьо-
годні це 19 осіб. Інші мають можли-
вість доскласти іспит. Є сподівання, 
що курси матимуть продовження і з 
вересня буде новий набір учителів 
інформатики, які зацікавлені підви-
щити свою кваліфікацію.

Ірина МАРТИН
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Львівська політехніка — 7-ма 
серед українських вишів у 
QS University Rankings. У рей-
тингу оцінювання університе-
тів QS у європейських країнах, 
що розвиваються, і країнах 
Центральної Азії від компанії 
QSQuacquarelliSymonds — 200 
найкращих університетів, серед 
яких — 14 українських. А в рейтингу 
українських вишів щодо здобуття 
освіти в галузі ІТ, який уклав пор-
тал DOU, Політехніка — 8-ма.

Львівська політехніка прийме 
вступників із тимчасово оку-
пованого Криму без результа-
тів ЗНО. Згідно з наказом МОН 
визначено 12 таких вишів. У МОН 
розробили „Порядок прийому для 
здобуття вищої та професійно-тех-
нічної освіти осіб, які живуть на 
тимчасово окупованій території 
України“, відповідно до якого для 
отримання українського атеста-
та кримчанам треба скласти два 
іспити у формі ДПА, а для вступу 
до вишу на материковій Україні — 
один іспит.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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малі академіки

У нас росте талановита 
молодь
Успішно завершила навчальний рік секція „Архітектура і 

дизайн“ при Малій академії науково-технічної творчості 
Львівської політехніки, яка працювала з листопада 2015 року до 
травня цього року.

„Малі академіки“ прослухали 
лекції, в яких ознайомилися з мисте-
цтвом у галузі архітектури і дизай-
ну, спробували свої сили в малюнку, 
графіці (екслібрис і родові герби), 
живописі (колір), композиції тощо. 
Як підсумок — кожен із них готував 
свою наукову роботу, яку треба було 
захистити перед вимогливим журі.

Цього року журі відзначило ре-
ферати шістьох манівців, серед яких 
дві десятикласниці зі ЗСШ № 18 
— Ольга Близнюк („Сади та парки 
міста Львова“) і Богдана Волянюк 
(„Сім чудес України“); дев’ятиклас-

ник Назар Гачкевич („Скульптурні 
вежі“, СЗШ № 72,) та восьмиклас-
ники Марта Живиляк („Найкращі 
замки світу“, СЗШ № 62,), Настя Се-
редоха („Палаци міста Лева“, СЗШ 
№ 68,), Юстина Дедик („Сім найкра-
щих замків України“, СДШ „Надія“). 

— Працюючи зі школярами ще з 
2000 року, щороку отримую велике 
задоволення, адже у нас росте тала-
новита молодь, особливо львівська, 
— говорить багатолітній керівник 
секції Анатолій Міщенко. 

Катерина ГРЕЧИН

Вчена рада, охоплюють 
більшість сторін життя і 
діяльності вишу, і дають 
конкретні орієнтири для 
дальшого розвитку діяль-
ності університету. Зага-
лом, те, що Львівська по-
літехніка посідає провідне 
місце серед вищих закла-
дів освіти, свідчить про 
результативність роботи 
Вченої ради. Як відзначив 
ректор, у наступному на-
вчальному році Вчена рада 
зосередить свою увагу на 
вирішенні завдань, що ма-
ють визначальне значення 
для розвитку Політехні-
ки: змісті освіти, виданні 
підручників і навчальних 
посібників, орієнтованих 
на новітні технології нав-
чання; якості навчально-
го процесу та дальшому 
впровадженню тестових 
технологій оцінювання 
якості знань, розвитку на-

укових досліджень, кад-                                                                         
ровому забезпеченню, 
міжнародному співробіт-
ництву тощо.

Присутні ознайоми-
лися із проектом плану 
роботи Вченої ради на на-
ступний навчальний рік, 
складений на основі про-
позицій комісій Вченої 
ради, ректорату і дирекцій 
інститутів, та затвердили 
його.

Кодекс 
академічної 
доброчесності

Голова комісії Вченої 
ради професор Орест Ло-
зинський докладно розпо-
вів про систему внутріш-
нього забезпечення якості 
вищої освіти у Львівській 
політехніці. Заслухавши 
його звіт, члени Вченої 
ради ухвалили доручити 
комісії з проблем навчан-
ня, на основі визначених 

принципів та процедур 
згідно з європейськими 
стандартами та рекомен-
даціями щодо забезпечен-
ня якості вищої освіти, 
розробити Положення про 
систему внутрішнього за-
безпечення якості вищої 
освіти в університеті, сис-                                                                        
тему моніторингу та яко-
сті підготовки фахівців на 
всіх рівнях навчання, си-
стему запобігання та ви-
явлення академічного пла-
гіату і Кодекс академічної 
доброчесності здобувачів 
вищої освіти, науково-пе-
дагогічних та педагогіч-
них кадрів.

Члени Вченої ради та-
ємним голосуванням об-
рали на посади професорів 
та завідувачів кафедр, дали 
дозвіл на ліцензування ос-
вітньо-професійної про-
грами „Музеєзнавство, 
пам’ятникознавство“ ма-
гістерського рівня та ос-
вітньо-професійної про-

грами „Цивільна безпека“, 
затвердили теми доктор-
ських дисертацій, при-
значили іменні стипендії 
студентам університету 
тощо.

Приємні 
несподіванки

По завершенні роботи 
Вченої ради з її членами 
зустрілися і виступили Ге-
неральний прокурор Укра-
їни Юрій Луценко і голо-
ва ЛОДА Олег Синютка. 
Голова ЛОДА вручив про-
фесорам — проректорові 
з науково-педагогічної 
роботи Дмитру Федасюку 
та завідувачеві кафедри 
обліку та аналізу ІНЕМ 
Анатолію Загородньо-
му відзнаки Президента 
України про присвоєння 
їм почесного звання „За-
служений працівник осві-
ти України“.

Катерина ГРЕЧИН

з головної зали

Підсумки і плани Вченої ради
m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко
Україна стане асоційованим членом 

Програми наукових досліджень та 
навчання Євратом (2014 – 2018). Під-
писання відповідної угоди між урядом 
України та Європейським співтовари-
ством з атомної енергії відбудеться 
27 червня у Брюсселі. Асоційоване 
членство відкриває шляхи для участі 
наукових установ України у перспек-
тивних проектах з ядерної енергетики. 
Європейська сторона надає знижку 
Україні на її внесок у розмірі 95% на 
весь період дії програми.

Проблему фінансування науки слід 
вирішити невідкладно. Таке заявила 
очільниця МОН Лілія Гриневич на зу-
стрічі з Ініціативною групою науковців. 
Вона озвучила пропозицію „щонаймен-
ше провести бюджетне наближення і 
перекинути кошти із кінця року на літні 
місяці, а у вересні закласти додаткове 
фінансування в рамках змін до бюдже-
ту за результатами трьох кварталів 
2016 року“. 

За матеріалами інформагенцій, МОН
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сесія

Добрі знання студента— це вклад 
у майбутнє
Коли вийде цей матеріал, весняна сесія у Львівській політехніці вже 

добігатиме кінця. Про її перебіг розмовляємо із викладачами кафедри 
теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем 
керування.

Кожна сесія для педа-
гогічного колективу ка-
федри — це своєрідний 
підсумок півріччя, бо 
саме під час неї розумі-
єш, чого вдалося навчити 
студентів і чи не погас-
ло в них бажання стати 
справжніми фахівцями 
своєї справи, гризучи нау-                                                                   
ку навіть не на випуско-
вих кафедрах.

— Екзаменаційна вес-
няна сесія проходить у 
звичному режимі, — го-
ворить завідувач кафед-
ри професор Петро Ста-
хів, з яким розмовляємо у 
його кабінеті. — Тішить, 
що тепер обов’язковою 
є усна компонента, бо 
це дозволяє об’єктивні-
ше оцінити знання сту-
дента, позбавляє його 
можливості списування. 
Ще добре, що відмінили 
модулі, адже вони при-
звичаювали студентів до 
непослідовної праці. Од-
нак, щоб перевірити їхні 
знання, вирішили прово-
дити в середині семестру 
письмовий колоквіум. Ця 
оцінка не впливає на кін-
цеве оцінювання, але дає 
нам інформацію про стан 
знань студента. Крім 
цього, бачимо, де недо-
працювали, на що слід 
звернути особливу увагу 
у ході навчання. Загалом, 
на цьогорічній сесії сту-
денти демонструють не-
погані знання, відповіда-
ючи на тверду четвірку. 
На жаль, збільшується 
кількість студентів, які 
не приходять на заняття. 
Неофіційно відомо, що 
частина з них десь уже 
працює, частина виїхала 
за кордон. Ми інформує-

мо про їхню відсутність 
деканат. Погано, що така 
тенденція стосується 
нині й іноземних студен-
тів. Для одних і других 
створюємо сприятливі 
умови для відробки і пов-
торного вивчення пред-
мету у поза семестровий 
час. Десь близько п’яти 
відсотків з них ми таки 
не атестуємо, адже з різ-
них причин не встигають 
виконати лабораторні 
роботи.

Студенти кафедри тео-                                                                                                                
ретичної та загальної 
електротехніки щороку 
беруть участь у різних 
всеукраїнських олім-
піадах. Однак виклада-
чам щоразу стає важче 
вибрати тих, які гідно 
представляли б Політех-
ніку на всеукраїнському 
рівні. Цього року, зазна-
чає завідувач кафедри, „із 
загальної електротехні-
ки мали непогані резуль-
тати у другому етапі Все-
української олімпіади, а з 
теоретичної електротех-
ніки, на жаль, хоч і по-
трапили у першу десятку, 
то десь наприкінці“. 

Оскільки кафедра 
має справу з першими і 
другими курсами, то тут 
чітко бачать, що базо-
ва освіта цих студентів 
дуже слабка. Вчорашнім 
школярам особливо бра-
кує знань з фізики і ма-
тематики. Не з кращими 
знаннями приходять до 
університету й випуск-                
ники коледжів, які йдуть 
одразу на другий курс. 
Якщо перших частково 
„підтягують“ на першо-
му курсі, то другі такого 
шансу просто не мають.

— Петре Григоровичу, 
нині дуже популярна дум-
ка, що успіху можна досяг-
нути й без вищої освіти… 

— На жаль, така дум-
ка серед студентів до-
мінує. Гадаю, ми маємо 
бути реалістами. Нара-
зі у нас фірми беруть на 
роботу тих, хто має доб-                                       
рі знання. Звичайно, 
трапляються й такі, яких 
дипломи тимчасом не ці-
кавлять. А що буде через 
кілька років, того ніхто 
не знає. На щастя, має-
мо студентів (їх небага-
то), які знають, що добрі 
знання — це вклад у їхнє 
майбутнє. Таким всіляко 
сприяємо. Вони можуть 
навчатися паралельно й 
у Німеччині чи Польщі і                     
отримати два дипломи, 
варто лише добре знати 
іноземні мови. У Німеч-
чині, до прикладу, наші 
студенти навчаються 
безкоштовно і навіть от-
римують стипендію чи 
матеріальну допомогу. 
В інституті маємо також 
інтелектуальну лабора-
торію, де поєднані засо-
би комп’ютерної техні-
ки з електротехнічною 
дисципліною. Студенти 
проводять там натурні 
експерименти, перевіря-
ють свої результати. Це 
теж стимулює їх до ви-
вчення електротехніки. 

До нашої розмови до-
лучається заступник за-
відувача кафедри, голова 
методичної ради ІЕСК 
професор Василь Маляр. 
На його думку, система 
контролю знань дуже 
застаріла, адже „кожен 
студент, йдучи на іспити, 
має зі собою смартфон, а 

їх ми вилучати не може-
мо“. 

— Думаю, нам варто 
повернутися до скла-
дання сесій за допомо-
гою білетів (все одно 
іспити приймають два 
викладачі), — вважає 
професор. — Студенти 
завжди були хитрі, а ми 
ж не можемо за кожним 
вгледіти. Крім цього, 
вони мають замало часу 
на вивчення окремих 
дисциплін (за вісім лек-
цій засвоїти наші пред-
мети практично нере-
ально). А якщо враху-
вати, що з фізикою чи 
математикою вони не 
дуже „дружать“, то це 
автоматично негатив-
но впливає на засвоєння 
інших дисциплін. Коли 
я був студентом, то ми, 
вивчаючи електротех-
ніку, мали по дві пари 
практичних занять на 
тиждень. Нині на це, по 
суті, нема часу, що нега-
тивно впливає на рівень 
підготовки майбутньо-
го спеціаліста, тож сам 
контроль дає небагато.

Оксана Гоголюк, до-
цент кафедри, працює 
з іноземними й укра-
їнськими студентами, 
тому може порівняти 
їхні знання.  Як свідчать 
результати нинішньої 
сесії, „іноземні студен-
ти мають аналогічні 
проблеми: приїжджають 
до нас із посередніми 
знаннями, дехто з них 
не завжди відвідує лек-
ції, що потім негативно 
впливає на хід екзамена-
ційної сесії“. Як позитив, 
відзначає їхнє знання 
української мови, а та-
кож і те, що на весняній 
сесії більшість із них от-
римали добрі оцінки.

Катерина ГРЕЧИН
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кафедри прикладної лінгвістики 
Мар’яна Захарчук.— У цьогорічному 
весняному семестрі ми підготували 
одну групу слухачів курсів профе-
сійної перепідготовки військово- 
службовців та членів їхніх сімей, а 
також дві групи військових медиків 
Львівського прикордонного госпі-
талю. Готуючи лекції, передовсім 
орієнтуємося на слухачів, які хочуть 
отримати від них максимальну ко-
ристь, адже наша мета — допомогти 
їм знайти своє місце на ринку праці 
у цивільному житті, набути навиків 
підприємницької діяльності тощо.

— На чому акцентуєте увагу слу-
хачів?

— Окрім теоретичних занять, 
проводимо тренінги і семінари, де 
допомагаємо опанувати знання та 
навички підприємницької діяльно-
сті, усвідомити свої можливості, 
навчитися розуміти свої права та 
обов’язки, давати собі раду з юри-
дичними і психологічними пробле-
мами, що виникають під час пра-
цевлаштування, започаткування 
власної справи чи власного проекту 
тощо. Ми вперше запровадили два 
експериментальні методи навчан-
ня: динамічних груп та MasterMind, 
бо вітчизняний досвід проведення 
семінарських чи практичних занять 
з такою категорією осіб не дає очіку-
ваних результатів.

— Що це за методи?
— Метод динамічних груп — це 

інноваційна технологія активізації 

навчально-пізнавальної діяльності 
слухачів, яка спонукає їх до активної 
розумової і практичної діяльності 
у ході оволодіння матеріалом. Ми 
вчимо слухачів отримувати конкрет-
ний результат під час вирішення тієї 
чи іншої практичної чи теоретичної 
проблеми, застосувати його в ре-
альній практичній діяльності, про-
гнозувати результати і можливі на-
слідки різних варіантів розв’язання 
проблеми тощо. У ході спілкування 
викладача зі слухачами народжуєть-
ся нове знання, формується вміння 
використовувати теоретичні знання 
у конкретній ситуації, колективно 
працювати над вирішенням пробле-
ми, брати на себе відповідальність 
за прийняте рішення чи власні дії, 
керувати та підкорятися, вгамову-
вати власні амбіції в ім’я загальної 
справи.

За допомогою тренінгів Мастер-
Майнд вчимо слухачів координувати 
знання і зусилля двох чи більше осіб, 
котрі гармонійно і в єдності працю-
ють заради досягнення визначеної 
цілі, а також ефективно та з найкра-
щим результатом використовува-
ти силу консолідації думок та дій у 
своєму житті й бізнесі. Нам приємно 
працювати з категорією людей, яка 
знає чого хоче, має спільні цілі та 
мотивацію, багаж знань, психоло-
гічний досвід (за статистикою, біль-
шість із них обіймали раніше високі 
керівні посади). Під час обговорення 
ідей колег вони діляться своїми дум-
ками, ідеями, пропозиціями щодо 
певних бізнес-питань, завдяки чому 

спрацьовує ефект синергії і кожен 
з учасників групи отримує ідеї для 
втілення своїх задумів, а викладач 
виступає свого роду координатором 
організації МастерМайнду.

— Як потім складається доля ва-
ших випускників?

— Наша функція — освітня, а 
ось львівська громадська організація 
„Західноукраїнська ініціативна гру-
па“ супроводжує слухачів від почат-
ку перепідготовки: допомагає нам 
знайти слухачів, їм — працевлаш-
туватися і ще дев’ять місяців після 
цього постійно тримає їх у полі зору. 
Тобто, слухачі не залишаються нао-
динці зі своїми проблемами навіть 
по закінченні навчання. Якщо надалі 
у них виникають якісь питання, вони 
можуть з ними звертатися у громад-
ську організацію.

— Чи підтримуєте контакти з 
аналогічними навчальними заклада-
ми?

— Учасниками проекту є 12 уні-
верситетів. У грудні 2014 року в уні-
верситеті Норд у Бодо зустрічалися 
всі учасники цього проекту і кілька 
громадських організацій. Ми під-
писали меморандум про співпрацю, 
який передбачає щорічні зустрічі, 
симпозіуми, де обмінюємося досві-
дом, звітуємо про роботу, ділимося 
проблемами тощо. Торік створили 
Клуб учасників проекту. Щороку 
зустрічаємося в різних містах. Прак-
тикуємо й обмін викладачами між 
самими університетами. Таку ініці-
ативу започаткував Тернопільський 
економічний університет. У цьому 
семестрі у нас побував їхній викла-
дач, а два наших професори — Назар 
Подольчак і Роман Фещур — у них. 
Вони поділилися досвідом, прочи-
тали лекції, провели майстер-класи 
для слухачів їхнього проекту. Зага-
лом, кожен ВНЗ — від гуманітарного 
до технічного спрямування — оби-
рає навчальну програму не лише за 
специфікою навчального закладу, 
а й регіону. Оскільки у Львівській 
області і Львові переважає туризм і 
ІТ-спеціальності, наші слухачі ви-
вчають ІТ-дисципліни та англійську 
мову.

Катерина ГРЕЧИН

міжнародний проект

Професійна перепідготовка 
військовослужбовців
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у навчанні й на дозвіллі

„Таку кафедру неможливо покинути“
„Таку кафедру неможливо залишити. Там особливий підхід: дають 

можливість висловлювати власні погляди, вчать мислити і зро-
зуміти себе, підтримують задуми молодих людей. Тобі, як вдома, — 
раді… Пишаюсь, що є частиною такого колективу і маю таких друзів“, 
— так про кафедру транспортних технологій Львівської політехніки 
відгукується один з її випускників Тарас Саєвич. Така атмосфера моти-
вує студентів до навчання, наукової роботи та інших активностей.

Інтеграція

Перемоги на олімпіадах для 
вихованців кафедри ТТ — уже ба-
гаторічна традиція. Не раз брали 
золото, срібло на ВСО зі спеціаль-
ностей „Організація перевезень 
та управління на автомобільному 
транспорті“, „Організація і регулю-
вання дорожнього руху“. Тож на ка-
федрі красуються сертифікати — за 
найкращу теоретичну підготовку в 
Україні відповідних фахівців.

— Ще на початку третього кур-
су залучаємо учасників олімпіад, 
студентів із високим рейтингом до 
наукової роботи. Так людина інте-
грується у процес — і потім для ка-
федри вона вже не нова, як і кафедра 
для неї. Найкращим пропонуємо йти 
в аспірантуру: з 7 переможців олім-
піад наукою займаються 5, з них 3 
— вже кандидати наук. Загалом за 
останні 4 роки маємо 6 кандидатів 
наук з транспортних систем, — роз-
повідає заступник завідувача кафед-
ри ТТ, доцент кафедри Юрій Ройко.

Студенти-науковці реалізовують 
себе у таких напрямах, як оптиміза-
ція параметрів транспортних систем 
вантажних і пасажирських пере-
везень, безпека руху, дослідження 
психофізіологічних властивостей 
водія. В останньому під керівниц-
твом Тараса Постранського з мину-
лого року працює Анна Сотнікова з 
групи ОДР-31:

— Дорога, до-
рожній рух — це 
комплекс: водій, 
автомобіль і до-
рога. Водій — 
найменш доcлі-
джена ланка, і від 
70 до 90% безпеки 
руху становлять 
саме його дії. Ми 
аналізували, як 
поводиться водій 
залежно від тем-
пераменту. Так, 

холерики мають дуже добру реакцію, 
але й можуть діяти агресивно. Вони, 
як і сангвініки не спроможні на дов-
гі переїзди, тоді як меланхоліки не 
дуже добре себе почувають у місті, 
але комфортно — в далекій дорозі. 
Психофізіологія — цікавий напрям, 
який у нас тільки розвивається. 
Пов’язаний з фізіологією, психікою 
людини. Під час досліджень ми, на-
приклад, з допомогою „Кардіосенсу“ 
знімаємо кардіограму водія під час 
руху, опрацьовуємо її у спеціальних 
комп’ютерних програмах, визначає-
мо індекс напруження.

Раннє знайомство
Базами практик для ТТшників 

є компанії в основному західного 
регіону, які займаються переве-
зеннями („ІСТ-Захід“, „Нестле“, 
„Транс-Сервіс“, ін.), проектуван-
ням вулично-дорожніх мереж („Мі-
топроект“, „Онур“ тощо). Є добрі 
стосунки з Асоціацією перевізників 
Львівщини, ЛКП „Львівавтодор“, 
компанією „Сварко АГ“, Центром 
керування рухом у Львові. Фахівці 
цих організацій часто є рецензента-
ми дипломних і магістерських робіт 
студентів, головами ДЕКів — тож 
мають нагоду придивитись до май-
бутніх фахівців.

Тісні зв’язки кафедри з роботодав-
цями і вмотивованість випускників 
— запорука високого рівня працев-

лаштування за фахом: 100% магістрів, 
понад половина спеціалістів. Дехто 
знаходить себе в інших сферах, як-ось 
громадська; чимало випускників піш-
ло в Патрульну поліцію, адже добре 
знаються на експертизі ДТП, органі-
зації руху. Багато хто повертається 
додому, а за останні роки, що цікаво, 
географія вступників помітно розши-
рилась: не лише західні області, а й 
Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий 
Ріг. На кафедрі ТТ це пояснюють тим, 
що спеціальність „Організація і регу-
лювання дорожнього руху“ є лише в 
9-ти вишах України (дві кафедри ді-
яли на окупованій нині території), 
можливістю паралельно навчатися в 
Польщі.

У грі
Енергійний і динамічний колек-

тив кафедри (за віком викладачів 
вона є наймолодша в структурі ІІМТ) 
активний і поза академічним проце-
сом. Студенти — учасники змагань 
з міні-футболу „Кубок ТТ“, „Ку-
бок ІІМТ“. А от амарторський клуб 
QuaTTrO за два роки має здобутки 
на рівні області — перемогу в чем-
піонаті „Знесіння“. Зараз у команді 
переважно випускники і викладачі. 
Тарас Саєвич, випускник 2015 року, 
співзасновник клубу, зазначає:

— На футболках наших гравців 
— емблема кафедри, а в офіційних 
матчах змагань виступаємо під 
назвою „Транспортні технології“. 
Команду підтримують викладачі 
та студенти, особливо Юрій Ройко, 
почесний президент клубу. Про-
пагуємо любов до спорту, праці, 
здоровий спосіб життя, оптимізм, 
дружелюбність.

ТТшники також реалізовуються 
творчо (на „Весні Політехніки“, у 
колективах художньої самодіяль-
ності), разом мандрують. Їх об’єд-
нує і благодійництво: не перший 
рік опікуються сиротинцями. За-
раз згуртовані порятунком життя 
студента, волонтера Ігоря Гуля, 
в якого діагностували лейкемію. 
ТТшники порівнюють свою кафе-
дру з родиною, тому не дивно, що 
її випускники не поспішають із нею 
прощатись.

Ірина ШУТКА
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погляд зблизька

„У Японії мене навчили бути щасливою“
Життя в Японії перевертає теоретичні уявлення про цю, а водночас і 

про власну країну, стверджує Надія Гораль, викладачка японської 
мови з кафедри іноземних мов Політехніки. Після піврічного стажу-
вання в Японії сьогодні вона розповідає про Країну Сонячного Сходу.

Від цеглинок до будинку
— Це було стажування від Япон-

ської фундації, що фінансує різні про-
грами для викладачів японської мови з 
усього світу. Нас була 51 людина з різ-
них країн — наче півсвіту об’їхала! Ми 
жили і навчались у Центрі японської 
мови в місті Кіта Урава, це префектура 
Сайтама, за 20 хв. від Токіо.

Програма була досить інтенсивна 
і важка: йшлося не так про вдоско-
налення рівня знання мови, як про 
педагогіку й методику її викладання 
(граматика, читання тощо), також 
практикували усне мовлення. Якщо 
японці раніше акцентували інозем-
цям на вивченні граматики, то те-
пер — на розмовному аспекті, адже 
знання правил не гарантує вміння 
говорити. У вивченні мови там дещо 
інші підходи: якщо ми зорієнтовані 
на кількість — намагаємося втисну-
ти в пару якнайбільше, то вони — на 
якість, наприклад, їхні конспекти охо-
плюють менший обсяг матеріалу, зате 
вони дуже докладні. Так, з маленьких 
цеглинок можна вибудувати величез-
ний будинок! Мені імпонує цей підхід: 
він більш орієнтований на студента.

Коли „так“ не завжди так
На початках здається, що японська 

— проста: два часи, базована, як ма-
тематика, — на формулах. Але згодом 
відкриваєш дедалі більше її відтінків: 
ця початкова база — наче кістяк де-
рева, але є ще гілки — кожна зі сво-
єю прикрасою, як ялинка на Різдво. 
У Японії я вивчила новий для себе 
пласт лексики — т.зв. ввічливу мову. 
У японців є категорії „свій“ (родичі, 
колеги) і „чужий“ (ті, до кого є поси-
лена увага, повага і т.д.). Скажімо, не-
має прямої відмови: мова спрямована 
на те, щоб не образити співрозмовни-
ка. Японська — неоднозначна: певні 
вирази можна потрактувати непра-
вильно. Наприклад, „так“ не завжди 
є згодою, а інколи просто „так, я слу-
хаю тебе“ або вислів „Сходімо колись 
на обід“ не означає, що ви обов’язко-
во підете на обід, а є виявом того, що 
японець хоче з вами дружити.

Своїми очима
Те, що читаєш про Японію, і те, 

що бачиш, коли приїжджаєш туди, — 
не збігається: це як дивитися чужими 
і своїми очима. Ще в університеті я 
начиталася творів періоду „золотої 
доби“ (ІХ – Х ст.) — про культ краси, 
кімоно і т.д… Я це все побачила під час 
окремих свят, але, звичайно, сучас-
ність — інша. Мене вразив одяг моло-
дих японців, зокрема дівчат: еклекти-
ка, любов до рожевого, а взимку їздять 
на велосипеді в тоненьких спідницях 
і балетках. Японці не мають звички 
„влазити“ в особистий простір іншо-
го, скажімо, допомагати без просьби, 
бо не хочуть змушувати людину відчу-
вати обов’язок перед собою. Хоча ті, 
хто був за кордоном, відкритіші — це 
у них називається „розширене серце“.

Мене вразили потяги, зокрема 
швидкісні — мережі шінкансен. Все 
спокійно, немає штовханини, як у 
нас. Чисто, на деяких станціях вагони 
прибирають. На вулицях міста сміт-
ники побачиш рідко, однак і сміття 
немає: японці все носять у своїх сум-
ках. Сміття ретельно сортують. Місця 
з-під смітників миють водою з шампу-
нем — жодного запаху чи бруду. Якось 
бачила, як студенти після ярмарку, де 
продавали щось смажене, мили ас-
фальт від олії. Я здивувалась спершу, 
але ж це нормально, коли люди за 
собою прибирають. Чи не найбільше 
зануритись в японську культуру допо-
могли заняття іайдо — традиційним 
мистецтвом фехтування мечем. Воно 
врівноважує: я стала набагато спокій-
ніша. До речі, іайдо навчає Ігор Зорій, 
мій викладач, який нині живе в Японії.

„Заходжу в клас, а там — 
український прапор!“

За півроку ми мали зустрічі з жи-
телями Урави, візити в місцеві шко-
ли. Заходжу в клас, а там — прапор 
України!

Коли я на початку 2000-х була у 
Японії вперше, про Україну дово-
дилось чути, що „це біля Росії“, „там 
гарні жінки“ і „а де це?“. Мене дра-
тувало ходити з картою і показува-

ти „де“, але згодом я задумалась: а 
що ми робимо, щоб про нас знали, 
чи є політика популяризації нашої 
культури, спеціальні програми, як у 
японців? Тепер ситуація ліпша: про 
нас знають завдяки Революції гідно-
сті. Токійське ТБ зняло передачу про 
це в Києві, Криму. Наші країни об’єд-
нує й тема Чорнобиля та Фукусіми.

Мало землі — багато щастя
Письменник Василь Єрошенко пи-

сав, що Японія — країна, де мало зем-
лі, але багато щастя. Напевно, так і є. 
Я теж повернулась звідти усміхнена, 
радісна. Мене там навчили жити ща-
сливою, не розчаровуватись, рухатись 
вперед. У нас — в школі, у виші — ти 
постійно почуваєшся „повинним“. А 
навчання ж має бути приємним про-
цесом. У Японії молодій людині дають 
відчути свою цінність, зрозуміти, що 
вона, нехай помалу, але здатна на ба-
гато. В Україні це залежить від осо-
бистості, соціальне середовище тут 
мало сприяє. Я вчу студентів, що вони 
самодостатні, повинні вголос казати 
про те, що їх турбує. Ми маємо довір-
ливі стосунки. Їздили на цвітіння са-
кури в Ужгород. Ходимо разом у кафе, 
а до нашої Наталії-сенсей (Наталії 
Костевич) — на суші, які вона чудово 
готує. У Японії, до речі, викладачі ча-
сто запрошують студентів на вечірки 
до себе додому або можуть піти разом 
в ресторан, де продають алкогольні 
напої (це „номікай“), і кажуть один 
одному все, що думають.

Ірина ШУТКА
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спогад

Як студенти 50-х років минулого 
століття ставили „Назара Стодолю“
На адресу Музею історії Львівської політехніки надій-

шов лист із далекого Челябінська. Його автор — випус-
кник 1955-го року електротехнічного факультету Григорій 
Марчук — ділиться спогадами про свої студентські роки 
та участь у драмгуртку, який діяв у Львівській політехні-
ці в 1952 – 55 рр. Сподіваємося, що він зацікавить наших 
читачів. 

Тоді, згадує автор листа, у По-
літехніці були два хори, оперна 
студія, оркестр народних інстру-
ментів, танцювальний колектив, 
симфонічний оркестр і драматич-
ний гурток, художнім керівником 
та режисером якого був 
заслужений артист УРСР 
Володимир Андрійович 
Данченко. 

Побачивши оголошен-
ня про додатковий набір 
до драмгуртка, Григорій 
одразу зголосився і так 
вийшло, що вже з того 
першого вечора став не 
тільки актором-почат-
ківцем, але й незмінним 
старостою колективу на 
наступні кілька років (до 
весни 1955 р.). Там він зу-
стрів свого земляка Сера-
фима Павловича. 

Володимиру Данченку вдалося 
вмовити керівництво інституту та 
його громадські організації об’єд-
нати драмгурток, обидва хорові 
колективи (жіночий та чоловічий), 
танцювальну групу й оркестр народ-
них інструментів в одній постановці 
і створити грандіозну виставу. Так, 
вперше у Львові саме студентський 
колектив політехніків поставив му-
зичну виставу „Назар Стодоля“ за 
п’єсою Т. Шевченка на музику ком-
позитора П. Ніщинського.

У листопаді 1952 р. розпочалася 
робота над виставою. Роль сотника 
Хоми Кичатого доручили Григорію 
Марчуку.

Для постановки цієї вистави за 
участі хору та хореографічного ко-
лективу потрібна була велика теа-
тральна сцена, але прем’єра відбула-
ся на невеличкій сцені студентсько-
го клубу, параметри якої не давали 
можливості задіяти хор і танцю-
вальну групу у повному складі, а це 
суттєво зменшувало враження від 

масштабності україн-
ської вечірки. Та, незва-
жаючи на це, прем’єра 
вдалася на славу і ви-
ставу повторювали ще 
багато разів при пере-

повненій глядачами залі.
Афіші розвішували 

лише у фойє корпусів 
Політехніки, вхід був 
вільний, а основою гля-
дацької аудиторії були 
ті ж студенти. І коли на 
одну із чергових вистав 
запросили директорів 
Оперного та Драматич-
ного театрів, а також 
працівників Обласного 
управління культури, то 
всі вони були в захоплен-
ні від гри студентів і по 
завершенні 
вистави ак-

тивно обговорювали її 
з учасниками драмгурт-
ка за вечерею в їдальні 
гуртожитку. Того ж ве-
чора директор театру 
ім М. Заньковецької за-
пропонував поставити 
„Назара Стодолю“ на 
їхній сцені. І одразу ж 
домовився з присутні-
ми там працівниками 
Управління культури як 
зробити „аматорську“ 
виставу платною. Піс-
ля вирішення питання 
з фінвідділом студент-
ську виставу запланували в театрі на 
квітень 1953-го року, і великі яскра-
ві афіші з’явилися тоді на всіх тум-
бах театральних оголошень Львова. 
І що дивовижно — за тиждень до 
прем’єри квитків у касах театру вже 
не було, хоча їх продавали за найви-
щою на квитки того часу вартістю.

Прем’єра відбулася 4 квітня 
1953 р. До початку дійства на кож-

ному глядацькому місці 
в партері і на балконах 
були розкладені ма-
ленькі афіші, а після 
вистави кожен з акторів 
отримав на пам’ять від 
Данченка таку ж афішу 
з дарчим підписом. Ви-
ставу ставили ще кіль-
ка разів на сцені театру 
ім. М. Заньковецької і 
кожного разу успішно, 
з повним аншлагом.

„За нашу гру ніхто 
з нас не отримував ні копійки, — 
пише Григорій Марчук. — Про-
те найціннішою та найдорожчою 
винагородою були для нас бурх-
ливі оплески та співпереживання 
глядачів. За бійкою на шаблях, від 
ударів яких на сцену сипалися іс-
кри, глядачі спостерігали, затаму-
вавши подих. Та коли двоє сватів від 
Чигиринського сотника підкрались 
до Назара ззаду, повисли на ньому 
з обох боків, обхопивши його шию 
руками, ноги йому підкосилися і 
він упав додолу — глядачі голосно 
охнули і знову запанувала тиша…

Для мене така реакція зали була 
настільки несподіваною, що я на 
кілька секунд заціпенів, розгубив-
ся і забув свої слова. А постановка ж 
була без суфлера. На щастя, оплес-
ки глядачів допомогли мені отя-
митися, я пригадав слова і виста-
ва продовжилась. На другій після 
прем’єри виставі, вже знаючи, що в 
цей момент може прозвучати гуч-

SS  Керівник драма-
тичного гуртка, 
Народний артист 
УРСР В. Данченко

SS  Студент 3-го курсу                   
Г. Марчук в ролі 
Хоми Кичатого

SS Учасники вистави „Назар Стодоля“ 
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коротко
На вихідних у Львові прошов 

велопробіг „Від Степана до Єв-
гена“. Очолив його рівненський 
гурт „Ot Vinta“ з лідером Юрком 
Журавлем. Захід присвячений 
125-й річниці від дня народження 
полковника Євгена Коновальця 
у рамках фестивалю „Зашків 
— джерело духу“. Велопробіг 
стартував від пам’ятника С. Бан-
дері у Львові та прямував до 
садиби Є. Коновальця в Зашкові. 
Цей захід відбувся четвертий рік 
поспіль. 

Фільм про Майдан „Зима у вог-
ні“ отримав приз Американ-
ської телеакадемії. Нагорода 
традиційна для кінострічок, які, 
на думку телеакадеміків, „нади-
хають, підвищують обізнаність і 
мотивують до змін“. Ця нагорода 
дуже важлива для України, яка 
продовжує свою боротьбу. „Я хо-
тів би присвятити цю нагороду 
всім тим, хто віддав своє життя 
за свободу“, — сказав режисер 
Євген Афінеєвський на церемо-
нії нагородження. 

Україна розробить міжна-
родний іспит із української 
мови та сучасне методичне 
забезпечення для вивчення 
української мови як іноземної. 
Україна повинна вирішити низку 
питань щодо підтримки україн-
ського шкільництва за кордоном 
— від видачі міжнародно визна-
них сертифікатів про знання 
української мови, до навчаль-
но-методичної підтримки укра-
їнських вчителів та закладів за 
кордоном. Нагальним питанням, 
на думку експертів, є вироблен-
ня стандартів, за якими можна 
буде викладати та оцінювати 
знання української мови. Іно-
земці, що вивчають українську 
мову, повинні мати можливість 
засвідчити та підтвердити свої 
знання. „Вивчення української 
мови як другої іноземної, іспит 
з української мови і відповідна 
сертифікація та ліцензування, 
визначення закладів, що змо-
жуть видавати відповідні серти-
фікати — це питання престижу 
держави і воно має бути вирі-
шено“, — наголосила директор 
МІОК Львівської політехніки 
Ірина Ключковська. 

За матеріалами інформагенцій

не „Ох!“, я без 
паузи продов-      
жив говорити 
свої слова, 
але зала про-
сто вибухнула 
оплесками… І 
так повторю-
валось під час 
кожної виста-
ви“. 

Успіх на-
шого виступу 
забезпечува-
ли не тільки чудова (хоч і аматор-
ська) акторська гра, майстерність 
хореографічного та музичного су-
проводу, а й значною мірою якісні 
декорації, одяг та грим. Декорації 
для сцени студентського клубу роз-
робили та виготовили в майстерні 
театру ім. М. Заньковецької. Одяг 
та реквізит (шаблі та домашній по-
суд того часу) брали на прокат там 
само. А гример цього драмтеатру за 
допомогою перук і гриму перетво-
рював обличчя моло-
дих студентів і студен-
ток в образи головних 
героїв так майстерно, 
що друзі й знайомі їх 
іноді не впізнавали. 

„Хлопці, які жили 
зі мною в одній кім-
наті в гуртожитку і не 
раз були на виставі в 
студентському клубі, 
— згадує автор, — не 
вірили, що це я вико-
ную роль Хоми Кича-
того, доки я не приніс 
їм афішу. Навіть по 
голосу вони не змогли 
б мене впізнати, адже в 
ролі сотника я говорив незвичним 
для мене вольовим тоном”.

Наступною роботою для студен-
тів драмгуртка стала постановка не-
великої п’єси на одну дію „Весільна 
подорож“. Її терміново підготували 
до дня виборів до Верховної Ради 
УРСР, що мали відбутись у березні 
1954 р. Ця п’єса не потребувала де-
корацій, отже, якнайкраще підхо-
дила для постановки у невеликих 
приміщеннях виборчих дільниць, 
що не мали сцени. А необхідні сто-
ли і стільці завжди знаходились. У 
ті далекі післявоєнні часи інститут 
ще не мав власного робочого тран-
спорту, тож акторам-аматорам до-
велось того дня в костюмах і гримі 
їздити з однієї дільниці на іншу 

г р о м а д с ь к и м 
транспортом. 
Того дня сту-
денти відіграли 
виставу більше 
десяти разів. А 
вперше цю п’є-
су поставили 
ще до виборів 
у Львівському 
міському госпі-
талі для інвалі-
дів та учасників 
війни.

Водночас проводились репети-
ції іншої вистави — „Весна в Мо-
скві“. То була п’єса про студентів, 
написана у віршованій формі. Ролі у 
віршах легко і швидко запам’ятову-
вались, тому вже наприкінці травня 
1954-го відбулась її прем’єра. 

Після літньої технологічної 
практики, військового табору для 
майбутніх офіцерів запасу і верес-
невих канікул, навчання на п’ятому 
курсі почалось у жовтні. Протягом 

трьох місяців драмгурток зміг під-
готувати ще одну виставу за п’єсою 
Ярослава Галана „Вантаж“. Що-
правда, у зв’язку із переддиплом-
ною практикою, прем’єра вистави 
відбулася аж 3-го квітня 1955 р. А 
вже в травні її було записано на 
Львівській радіостанції для пере-
дачі українській діаспорі в Канаді. 
„І це була остання робота нашого 
драмгуртка, — пише Марчук, — 
адже більшість його учасників того 
року завершили своє навчання в 
Політехніці“.

Підготувала                                                                    
Соломія ХАРАМБУРА, 

працівниця Музею історії                         
Львівської політехніки

SS  Сцена з вистави „Назар Стодоля“.                                    
Назар та сотник Хома Кичатий

SS  Студентка                             
В. Мельник у ролі 
Галі 

SS  Студент                    
Я. Швець у ролі 
Назара
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християнська спільнота

Літо з Центром студентського 
капеланства сплановане!
Невдовзі канікули і, мабуть, більшість уже почали задумуватися, як 

цікаво відпочити. Насичені, багаті різними подорожами канікули 
планують у Центрі студентського капеланства Львівської архиєпар-
хії. Долучатися до акцій цієї християнської спільноти може молодь із 
різних вишів Львова.

— Ми принагідно шукаємо мож-
ливості добре відпочити і з користю 
разом провести час. Так нещодавно 
організовували міжвишівський пікнік 
на озері Задорожне. А минулих вихід-
них відбулася велопроща до Гошева. 
Також студенти-політехніки їзди-
ли на Схід у Костянтинівку, Зайцево 
і Димитрівку, — розповів очільник 
Центру студентського капеланства 
отець Юрій Остапюк. Якщо не буде 
загострення ситуації в зоні АТО, то на-
прикінці липня зі студентами поїдемо 
туди знову. Плануємо, що проведемо 
пізнавальний табір із кількома напря-
мами роботи: для військових, для па-
рафіян, для мешканців міста, зокрема 
й для дітей. Маємо налагоджену добру 
співпрацю з очільницею управління 
освіти в Костянтинівці Ольгою Бара-
баш, думаємо залучити також активіс-
тів об’єднання „Вільна хата“ зі Слов’ян-
ська“, щоб спільно організувати цікаві 
майстер-класи, навчання, зокрема іно-
земної мови, які проводитимуть наші 
студенти.

Щоб краще координувати діяль-
ність спільноти, організували во-
лонтерський рух „Добро“ (головний 
координатор — студент 4 курсу ІЕПТ 
Роман Дмитрів), у рамках якого допо-
магають дітям-сиротам, безхатченкам, 
військовим. Також студенти продов-
жують плести маскувальні сітки, що 
необхідні воїнам, які перебувають на 

Сході. Тож всі охочі можуть долучатися 
до цієї роботи. 

Продовжують розвивати та вдоско-
налювати свою майстерність актори-     
аматори. В серпні студентський театр 
„САД“ уперше братиме участь у Фести-
валі „Тустань“, де діятиме театральна 
сцена, на якій демонструватимуть свої 
дійства молоді актори з усієї України 
та з-закордону. 

Проводитиме Центр студентсько-
го капеланства і свої традиційні табо-
ри для політехніків. Вишкільний табір 
для аніматорів, як завжди пройде на 
базі навчально-оздоровчого табору 
„Політехнік-3“ (смт. Коблеве). А табір 
„Канікули з Богом“ збере студентів у 
„Політехнік-1“ (с. Славське).

— Табір „Канікули з Богом“ допо-
магає долучати до нашої спільноти 
більше студентів. Саме тоді до нас 
приходить значна кількість молоді, які 
залишаються й надалі. Тож набираючи 
студентів на „Канікули з Богом“ (зазви-
чай півсотні молодих людей), надаємо 
перевагу учасникам, які ще жодного 
разу не були в нашому таборі, — наго-
лосив помічник Центру студентського 
капеланства Ігор Хомічак. — Ці табори 
відкривають їм бачення, як можна по-
єднувати громадянську і християнську 
активність, як, відпочиваючи, вивчати 
щось нове, а через різні командні ігри 
вчитися комунікувати і краще знайо-
митися один із одним. 

Також цьогоріч десятеро активістів 
ЦСК поїдуть до Кракова на зустріч із 
Папою Римським Франциском у рамках 
Світового Дня молоді.

Ще однією складовою насиченого 
літа стане завершальний англомовний 
табір, який проходитиме зі 7 до 10 лип-
ня в Яремчі. Тоді вручать сертифікати 
відвідувачам занять. У Карпатах прове-
дуть і вишкільний день, у рамках якого 
студентів вчитимуть, як правильно по-
водитися в горах, як розіпнути намет, 
як розпалювати вогнище у дощовий 
день, що не можна робити під час гро-
зи, як поводитися у разі небезпеки. Бо, 
як зауважив отець Юрій, незважаючи 
на те, що студенти часто ходять у гори, 
нерідко в критичних ситуаціях роблять 
помилки. І, звичайно, зі середини лип-
ня до початку серпня відбудеться похід 
у гори — „Мандруючи з Богом“. 

— Ми ще не визначилися з фор-
матом табору: чи розділимо його на 
кілька етапів і для кількох груп, чи 
об’єднаємо всіх охочих в один табір, 
розкладемо наметове містечко, де змо-
жемо відпочивати та ночувати, а вдень 
підніматимемось у гори. Ще у липні 
плануємо кількаденний сплав по Дні-
стрі, — додав капелан. 

Своєю діяльністю Центр студент-
ського капеланства має за мету об’єд-
нати молодь із різних університетів, 
створити спільні традиції, навчити 
студентів цікаво і корисно проводити 
дозвілля та показати, що є альтернати-
ва сидінню в інтернеті, нічним клубам 
тощо.

— Буває, що проводимо різні захо-
ди, зорієнтовані на молодь того чи ін-
шого навчального закладу, однак, наші 
осередки мають все ж спільну ціль. Це 
дає можливість зробити християнську 
роботу ефективнішою і ціліснішою. 
Моє бачення таке: щоб у Львові, коли 
говорять про капеланство, не говори-
ли про окремих людей, а про цілісну 
структуру. Бо коли від нас йде люди-
на, то без неї робота триває й надалі. 
Адже насправді кожен працює і кожен 
успішний у цій роботі. Також зважаємо 
на те, що якщо ми не займемо вільний 
час молоді, то вони знайдуть чим його 
зайняти і, на жаль, зазвичай це не над-
то добрі заняття, — наголосив наоста-
нок мій співрозмовник.

Наталія ПАВЛИШИН
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громадська організація

Через слово — до перемоги
Понад три роки ГО „Літературно-просвітницький проект „Дух 

нації“ провадить просвітницьку діяльність, формуючи проукра-
їнську позицію у світоглядному становленні молоді. Своє завдання 
активісти вбачають у підтримці молодих митців, організації творчих 
вечорів, дискусійних клубів, конференцій та лекцій патріотичного 
спрямування ледь не на всій території України. Їхня головна зброя — 
слово. Про діяльність організації та творчість поспілкувалася з пое-
том, громадським діячем та її очільником Юрієм Руфом.

Нещодавно ГО „Літератур-
но-просвітницький проект „Дух на-
ції“ започаткував серію зустрічей із 
відомими українцями, лідерами гро-
мадської думки, моральними авто-
ритетами, які розкриватимуть тему 
протидії змосковщення українсько-
го інформаційного простору. Вже 
відбулася перша лекція відомого во-
лонтера, громадського діяча, казкаря 
Сашка Лірника „Інформаційний щит. 
Протидія русифікації“. Основний 
посил гостя стосувався ідеї збере-
ження українськості через апеляцію 
до дітей. Він наголосив, що потріб-
но змалку їм вкраплювати думки про 
те, хто вони, формуючи нову систему 
свідомості — переможців. Зрештою 
цей підхід збігається з позицією гро-
мадської організації „Дух нації“.

— Ми розвиваємо свою діяльність 
на переконанні, що потрібно відки-
нути занепадницьку тематику, ак-
центувати на наших перемогах, кра-
щих фрагментах української історії, 
популяризувати їх, творити на них 
легенди. Зараз живемо в переломний 
момент і добре видно, як формуєть-
ся історія, як розвиваються суспіль-

ні процеси. Це все відбувається дуже 
динамічно, тому зараз треба творити 
власну історію саме так, як бачимо її 
ми, а не як нам нав’язує хтось, — на-
голосив Юрій Руф. — Мусимо мати 
власну лінію, обмежену поняттям 
„народ“, який повинен перерости в 
націю із власною історією, націо-
нальною ідеєю. 

Впродовж літа „Дух нації“ бра-
тиме участь у багатьох фестивалях і 
сподівається на зустрічі з цікавими 
людьми, яких уже з вересня запро-
шуватимуть до Львова читати лекції. 

А ще наприкінці червня своїми 
думками з львів’янами поділиться во-
лонтер, лідер гурту „Широкий лан“ 
Святослав Бойко. Окрім лекції від-
будеться його акустичний концерт 
та виступ гурту „Залізний хрест“, а 
також презентуватимуть нову книгу 
Юрія Руфа „На зламі епох“ (як наго-
лосив автор, це квінтесенція його 
творчості; до збірки ввійшла краща 
поезія з трьох попередніх збірок, яка 
тематично відповідає сьогоденню). 
Цей захід активісти скерують на те, 
щоб допомогти дванадцятирічній 
дівчинці Анні Балушко, яка після ав-

тоаварії лежить у комі у Львівській 
міській дитячій клінічній лікарні.

— Плануємо поїхати на фести-
валь „Холодний Яр“, який відбувати-
меться 1 – 3 липня на Черкащині. Не-
вдовзі виступатиму на вишколі Мо-
лодіжного громадського об’єднання 
„Сокіл“. Згодом матиму декілька 
презентацій у Сумах та на Сумщині, 
а також долучимося до „Штурм Фе-
сту“ в Сколе, — поділився планами 
Юрій. — За час активної творчості 
та громадської діяльності об’їздили 
майже всю Україну. В складі волон-
терського десанту вдалось побувати 
на східному фронті — на передовій, 
де виступав перед нашими воїнами. 
Зрештою, зрозумів, що таке насправ-
ді фронт, що те, як його показують по 
телебаченню не відповідає дійсності, 
бо насправді там воюють патріоти, 
які не зрадять і готові віддавати свої 
життя за Україну. Взагалі більше 
стараюся їздити з виступами саме на 
Схід і Південь. Нещодавно побував у 
Запоріжжі, в Харкові. Переконаний, 
що ми недооцінюємо наші ресурси. В 
Україні є надзвичайні люди і особли-
ві місця, що додають духовної сили, 
як, наприклад, Холодний Яр, Шев-
ченків край, Хортиця, Дніпровські 
пороги. Коли свого часу писав рядки 
про Дніпро — „міць ріки, що без-
перервно рве пороги“, ще не бачив 
того, але відчував. Коли ж приїхав на 
Хортицю, зрозумів, що така Україна 
генетично живе в кожному з нас. 

Юрій Руф каже, що найбільше від 
початку творчості його дивує те, що 
поезія може бути популярна. 

— Пригадую, шкільну літературу, 
де переважав трагізм України. Нам 
завжди показували через окремі тво-
ри, що Україна плаче. Коли ми своїм 
проектом почали змінювати вектор 
літератури у бік наступальний, пе-
реможний, то це сприймалось. Хоча 
зараз підйом патріотизму дещо при-
тих. Та, вважаю, що коли під маркою 
патріотизму пияки у вишиванках 
кричать під вікнами „Слава Україні“, 
то такий патріотизм не може викли-
кати захоплення у свідомої частини 
людей. Це мають бути люди, які б, 
сповідуючи націоналізм, відмовля-
лися від речей притаманних примі-
тивній масі.

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 20 [2940]
23 червня —  6 липня 201614 МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

студмістечко

Літо в ремонтах.                                               
Все задля покращення
У студентів невдовзі довгоочікувані канікули, а в Студмістечку 

закипає робота. Вже відтепер готуються до нового поселення. 
За літо планують чимало встигнути, щоб уже з 15 серпня розпо-
чати першу хвилю поселення — студентів пільгових категорій, а 
з 22 серпня і аж доки не розселять усіх охочих, кого задовольнять 
умови проживання, триватиме поселення решти претендентів на 
місця в гуртожитках.

В очікуванні поселення
Вже прийняли наказ про поселен-

ня студентів і створили відповідну 
комісію, до якої увійшов проректор 
Політехніки Роман Корж, директор 
Студмістечка Ігор Гельжинський, 
його заступник Ігор Якубовський, 
а також голова Колегії студентів 
Олександр Николяк та очільник 
Профспілки студентів і аспірантів 
Богдан Поліщук.

Тепер черга за інститутами, там 
теж повинні створити комісії з по-
селення, до складу яких увійдуть за-
ступники директорів із виховної ро-
боти, очільники Колегії і профбюро 
студентів та працівники дирекції. 
Співпраця таких комісій, як наголо-
сив заступник директора Студміс-
течка Ігор Якубовський, допомагає 
оперативніше вирішувати організа-
ційні питання, конфліктні ситуації 
і можливість колегіально приймати 
рішення. 

— Порядок поселення має де-
кілька змін, зокрема до переліку 
пільговиків додали дітей учасників 
бойових дій і внутрішньо переміще-

них осіб. Друга зміна: тепер при 
розгляді заяв на перепоселен-
ня беремо до уваги результати 
навчання не сумарно, а окремо 
— літної і зимової сесій. Тобто, 
якщо студенти за академзабор-
гованість під час літньої сесії не 
були перепоселені, то, покра-
щивши ситуацію під час зимових 
іспитів, можуть знову поселитися в 
гуртожитки посеред року і, відповід-
но, якщо отримали талони взимку, 
то виселяємо їх, — наголосив Ігор 
В’ячеславович. 

Як і останні декілька років посе-
лення буде складне. Оптимізму щодо 
збільшення кількості місць нема. 
Велику надію покладають на завер-
шення ремонту в ще одній частині 
гуртожитку № 1 (раніше це був уні-
верситетський санаторій-профілак-
торій). Очікують, що там додатково 
буде сто місць для студентів, хоча, як 
наголосив мій співрозмовник, — це 
крапля в морі порівняно з необхід-
ною кількістю. В цьому гуртожитку 
також переобладнують і старі кімна-
ти, тобто студенти житимуть у кра-
щих умовах.

Правопорушники — на 
виселення!

Збільшують кількість вільних 
місць і за рахунок порушників. Їх, 
як і раніше виселяють після розгляду 
порушень комісією.

— Впродовж навчального року 
діяла нова система боротьби з по-
рушниками — відмінили можливість 
відпрацьовувати штрафні бали, бо 
це було неефективно. Тобто люди, 
які порушували правила порядку 
проживання в гуртожитках відпра-
цьовували штрафні бали і знову їх 
накопичували. Це було замкнуте 
коло. Зараз лише у виняткових ви-
падках переглядаємо ситуації: коли 
людина за короткий час покращила 
результати навчання і з інституту 
надійшло клопотання. За порушен-
ня ми виселили понад сотню осіб і це 
ще не завершення. Так, нещодавно 
з гуртожитку №14 після бурхливого 
святкування дня народження „ви-
просили“ одразу дев’ятеро студен-
тів. Чималий клопіт маємо зі студен-
тами пільгових категорій, зокрема 
переселенцями. Двоє хлопців тричі 
потрапляли до нас на комісію через 
вживання алкоголю в гуртожитку. 
Врешті ми їх виселили і подали про-
позицію на відрахування. На жаль, 
молодь вважає, що пільги дають 
можливість робити все, що завгодно. 
Хоча переважна більшість тих, хто 
мешкає в Студмістечку — адекватні 
студенти, — додав мій співрозмов-
ник. — Також просив би студентів, 
які захистили вже свої дипломи, не 
забувати, що це не скасовує право-| С
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неординарна екскурсія

Студенти-правники відвідали 
патологоанатомів
У рамках правового виховання студентів кафедри 

кримінального права і процесу ІНПП доцент 
Володимир Кушпіт та асистент цього ж інституту 
Інна Цилюрик організували для студентів другого 
курсу, які навчаються на напрямі „Правознавство“, 
екскурсію в Патологоанатомічний музей при Львів-
ському національному медичному університеті 
ім. Данила Галицького.

Відповідальний за му-
зей Володимир Федьків 
ознайомив студентів із 
експозиціями, прочитав 
лекцію на тему здоров’я, 
на прикладі експонатів по-
казав вплив наркотичних 
середників, прекурсорів та 
психотропних речовин на 
генетичні зміни в організмі 
надалі з проявами дегене-

рації плоду. Вразило мо-
лодь і відвідування пато-
логоанатомічного бюро, де 
проходив розтин померло-
го пацієнта, тож студенти 
побачили порядок прове-
дення розтину тіла та вста-
новлення безпосередньої 
причини смерті особи. 

Н. П.

порядку. Тому не варто забувати про 
це, щоб не виникало ситуації з ану-
люванням дипломів, бо такі випадки 
були. 

Ще одна проблема, з якою актив-
но бореться адміністрація Студміс-
течка — санітарний стан, особливо 
в кімнатах та блоках, де мешкають 
хлопці. Адже, звикнувши, що вдо-
ма все чисте „само собою“, вони не 
надто стараються наводити порядок, 
очікуючи такого ж „самоочищення“ 
санвузлів і в гуртожитках.

Порядок на канікулах
Студенти, які мають потребу 

залишитися на проживання в гур-
тожитках у літній період, мають 
звернутися до комендантів гур-
тожитків із відповідною заявою. 
Складуть перелік осіб, яких пуска-
тимуть у гуртожитки. 

— З метою безпеки не будемо 
допускати сторонніх осіб. Бо гур-
тожитки в той час майже порожні і 
це небезпека крадіжок. Зараз каме-
рами спостереження на вході і на 
вахті обладнані всі гуртожитки. Це 
суттєво покращує ситуацію з конт-     
ролем за дотриманням правопоряд-
ку, бо будь-які конфліктні ситуації, 
непорозуміння є зафіксовані на ві-

део. Хоча не раз виникали й 
кумедні випадки, бо студен-
ти не завжди пам’ятають, 
що працює відеоспостере-
ження. 

Ремонти вже 
почалися

Впродовж всього на-
вчального року, а особливо 
на канікулах, у Студмістеч-
ку вирують ремонтні робо-
ти.

Як наголосив прорек-
тор Володимир Крайов-
ський, зараз тривають ка-
пітальні ремонтні роботи 
в гуртожитку № 5. Там за-
вершують обладнання ку-
хонь, душових, санвузлів, 
а невдовзі замінюватимуть 
двері та ремонтуватимуть 
коридори і кімнати. Та-
кож нещодавно поліпшили 
благоустрій біля цього гур-
тожитку: зробили пішохідні 
хідники і сходи. 

В гуртожитку № 4 почали замі-
нювати стояки і до кінця цього року 
планують замінити ще три. 

Ремонтні роботи планують та-
кож і в гуртожитку № 14 — там від-

ремонтують душові кімнати. А біля 
гуртожитку № 10 поліпшать бла-
гоустрій.

Наталія ПАВЛИШИН
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високі ноти

Нова зустріч                                    
з давньою музикою
На зміну „Віртуозам“ прийшов новий фест — XIV Фестиваль давньої 

музики, який цьогоріч присвячений пам’яті його засновника та мис-
тецького керівника — відомого львівського музикознавця, композитора 
та громадського діяча Романа Стельмащука.

Фестиваль давньої музики започат-
кований 2003 року і є єдиним в Укра-
їні фестивалем, який масштабно і на 
професійному рівні представляє дав-
ню музику різних європейських країн. 
Його програма щороку вибудовувалася 
навколо основної ідеї, переважно пов’я-
заної з музичною культурою нашого 
регіону, й була поділена на тематичні 
сесії. Слухачі мали і мають змогу почути 
вокальну та інструментальну, церковну 
і світську, оперну та ораторійну музику 
давніх часів у виконанні українських і 
зарубіжних виконавців.

Цього року до Львова завітали музи-
канти, які в різні роки тісно співпрацю-

вали з фестивалем, його засновником 
та львівським музичним середовищем. 
Серед них — диригенти з Польщі, поль-
ські клавесиніст Марек Топоровський 
та трубач Томаш Слюсарчик, скрипаль 
який виконує баркові мелодії, Олек-
сандр Пільчен (Росія — Німеччина), 
окремі колективи.

Фестиваль триватиме з 17 до 30 черв-
ня, концерти проходять у Львівській об-
ласній філармонії, Будинку орґанної та 
камерної музики та у Храмі св. Лазаря. 
28 червня у філармонії відбудеться сві-
това прем’єра концертного виконання 
опери Юзефа Ельснера „Король Локе-
тек, або Віслічанки“.

прем’єра

Про те, що страшніше,          
ніж смерть
Життєва, драматична, психоло-

гічна, з елементами детектив-
ної інтриги… У репертуарі Націо-
нального академічного українського 
драмтеатру ім. М. Заньковецької 
з’явився „Жіночий дім“ — остання у 
цьому сезоні нова постановка.

П’єса польського драматурга Зоф’ї 
Налковської отримала сценічне прочи-
тання завдяки режисеру-постановнику 
Аллі Бабенко, її помічникам В’ячеславу 
Жукову, Костянтину Шелесту й худож-
нику-постановнику Олександру Овер-
чуку. Доповнили картину танці від Оле-
ни Балаян.

На сцені, оформленій у дещо старо-
модному стилі — клубки ниток, в’язаль-
ні шпиці, мереживо, на стінах — фото, 
впродовж двох годин розгортається іс-
торія трьох поколінь жінок шляхетно-
го роду. Злагоджений механізм їхньої 
світобудови одного дня ламається через 
появу чужинки в домі. І тоді з’ясовуєть-
ся, що міжособистісні конфлікти, явні й 
приховані, не такі страшні, як конфлік-
ти внутрішні, між справжніми пережи-

ваннями й удаваними. Смерть начебто 
любого чоловіка (а всі жінки в домі фі-
зично втратили своїх коханих) — це ще 
не найгірше, бо набагато важче є жити 
під тягарем провини випадкової зради, 
затаєної, задавненої… Але родинні 
„скелети“ рано чи пізно з гуркотом ви-
падають із шаф і настає час їх збирати 
й запитувати себе та близьких „чому?“.

Вистава вийшла питальною, без 
відповідей, але динамічно-емоційною 
і незатягнутою. Жіночі долі вдалося ак-
торкам зіграти більш-менш рівно, хоч і 
були моменти певної екзальтованості. 
Дізнатися більше, якою була ціна любо-
ві героїнь, глядач зможе ще 25 червня і 
9 липня.

Сторінку підготувала                                          
Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Парламент ухвалив закон про 

квоти для української музики 
у теле- і радіоефірах — тепер 
у них має звучати не менше 
35% україномовних пісень. 
Наразі частка пісень україн-
ською мовою у так званих про-
відних українських радіостан-
цій становить 5%. У перший рік 
дії закону квота на українську 
пісню становитиме 25%, у дру-
гий рік — 30% і в третій — 35%.

З 24 до 27 червня у Львові 
проходитиме шостий Alfa Jazz 
Fest — організатори збільши-
ли кількість фестивальних 
днів і пікнікових зон у Парку 
культури. Alfa Jazz Fest пред-
ставить спільні музичні проек-
ти світових зірок джазу разом із 
українськими виконавцями. Ок-
ремий день фесту буде присвя-
чений жіночому вокалу. Також 
на відкритих майданчиках у 
центрі міста музиканти пред-
ставлятимуть власну творчість 
у стилях джазу, року, інді, поп, 
а слухачі голосуватимуть за 
найкращих. На закритті фести-
валю американський піаніст та 
композитор Майкл Абене пред-
ставить спеціальну програму, 
яку він виконуватиме спільно з 
молодими музикантами.

У Палаці мистецтв 26 червня 
відбудеться відкриття масш-
табного мандрівного всеукра-
їнського проекту „Килим. Су-
часні українські митці“. Його 
ідея — об’єднати традиційне 
мистецтво і сучасне, актуалізу-
вати етнічну культуру і надати 
додаткових смислів актуально-
му арту. В проекті беруть участь 
20 авторів, кожний з яких 
покаже своє бачення тради-
ційного мистецтва у сучасному 
світі. Експозиція триватиме до 
24 липня, а потім поїде до Києва 
й Харкова.

Відбулася церемонія нагоро-
дження авторів романів, п’єс, 
кіносценаріїв та пісенної 
лірики 16-го Міжнародного 
літературного конкурсу „Ко-
ронація слова“. Першу премію 
конкурсу романів завоювала 
письменниця з міста Радехів 
Львівської області Тетяна Пахо-
мова за твір „Я, ти і наш мальо-
ваний і немальований Бог“.

За матеріалами інформагенцій
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екскурсія

Гутне скло: від минулого до сучасності
У Львові на площі Ринок діє 

єдиний в Україні музей скла.

Сховище для скловиробів
До невеликого як для музею під-

вального приміщення можна потра-
пити з вулиці Ставропігійської. Тут, у 
підземеллі палацу Бандінеллі, у трьох 
невеликих залах поєдналися історія 
скла та його сучасність. Увійшовши 
до музею, натрапляємо на експонати, 
які демонструють історію розвитку 
скловиробництва загалом і зокрема 
у Галичині — глечики, чарки, бока-
ли, пивні кухлі, вівати, з яких колись 
пили заможні шляхтичі. Також тут є 
штофи, профітки, флакони, бальзама-
рії, давньоруські скляні намистини, 
уламки браслетів, перснів, мозаїк та 
археологічні знахідки зі скла. Поруч 
— вітрина з виробами сучасних авто-
рів, які за бажання можна придбати. 

1989-го року у Львові відбувся пер-
ший міжнародний симпозіум гутного 
скла. З’їхалися майстри-скловироб-
ники з усього світу. Відтак симпозіум 
стає традицією — він відбувається у 
Львові або на його околицях щотри 
роки. А задля того, щоб було де збе-
рігати роботи його учасників, тодіш-
ній ректор Академії мистецтв Андрій 
Бокотей засновує музей скла. Це було 
1992-го року. У теперішньому своєму 
приміщенні музей перебуває з 1996-го.

Почалося від змішування
Ніхто достеменно не знає, коли 

людина здогадалася змішати пісок, 
крейду, соду і нагріти їх. Відтак з’яви-
лося скло. У музеї представлені скляні 
посудини і намистини, виготовлені в 
І – ІІ столітті нашої ери на території 
римських колоній на півдні сучасної 
України. Також тут бачимо намисти-
ни і посудини з ХІ – ХІІ ст., браслети і 
їхні фрагменти з часів Київської Русі, 
знайдені під час розкопок у Звениго-
роді та Галичі. Є тут вироби місцевих 
гут, яких на території Галичини з XV 
– XVIII ст. було багато.

Ще коли не було склодувних тру-
бок, то виготовляли непродувні ви-
роби, здебільшого біжутерію. Після 
винайдення склодуву спершу робили 
збанки. А в Середньовіччі з’явило-
ся перше віконне скло. Цікаво, що у 
XVIII ст. діяв халявний спосіб виго-

товлення скла — не тому, що він був 
дуже простий, а тому, що нагадував 
халяву чобота. Тоді ж на склі з’явилися 
перші розписи. Через дві сотні років 
виникло плавуче скло, яке гарячим 
виливали на свинцеву чи дерев’яну 
основу. Потім — кольорове. 

За радянських часів у Західно-
му регіоні діяли підприємства, які 
спеціалізувалися на виробах зі скла. 
Найвідоміші з них були у Львові, 
Стрию, Бережанах (Тернопільщина). 

Наявність гут — 
підтвердження 
скловиробництва 

У XVII – XVIII століттях вироб-
ництво скла у Галичині досягло свого 
апогею. Нині про це нагадують назви 
сіл, де є слово „гута“ або похідне від 
нього. З німецької це слово означає 
піч. Саме у спеціальних печах майс-
три почали виготовляти скляні виро-
би. Часто їх облаштовували в лісах, де 
поруч був пісок і дерева, адже скло-
вироблення вимагає багато опален-
ня. Відома на той час Унівська гута, 
що діяла при монастирі. Гути були у 
Підгірцях, Верхобужі. Чимало їх діяло 
на Тернопільщині та Франківщині.

У XIX ст. на Львівщині, коло Слав-
ська, діяла гута Коростівська. Нею 
безпосередньо опікувалася княгиня 
Ізабелла Любомирська. Вона запро-
шувала сюди найвизначніших май-
стрів-учителів із Богемії (Чехія) і на-
віть дозволяла собі додавати у вироби 
золото. У той час продукцію зі скла 
виготовляли дуже якісно, складно де-
корували; саме скло було надзвичайно 

прозоре і чисте. Воно не поступало-
ся найкращим європейським зразкам 
того періоду.

На жаль, у XX ст. лісові гути зане-
падають…

Сучасні майстри                                            
й учасники симпозіумів

Наступна зала демонструє ви-
ставку когось із сучасних майстрів. 
На час відвідування музею свої ви-
роби представляв львівський скляр, 
викладач Академії мистецтв Андрій 
Петровський. Пройшовши далі, до 
підземелля під тротуаром (єдине у 
Львові підземелля під тротуаром, яке 
на сьогодні доступне для огляду), ба-
чимо роботи учасників симпозіумів 
з різних країн — Франції, Іспанії, 
Туреччини, Японії, Фінляндії, Угор-
щини, Словаччини США… Всього у 
фондах музею є близько п'ятиста та-
ких робіт із 28-ми країн. Позаяк усі 
водночас виставити неможливо, то їх 
демонструють почергово. 

Часто у майстерні музею про-
водять майстер-класи з вітражного 
скла. Достатньо групці зацікавлених 
(до десяти осіб) зібратися на двого-
динне заняття — і з-під їхніх рук ви-
ходить чудовий виріб зі скла. А справ-
жня гутна піч на сьогодні є лише в 
Академії мистецтв. Щоб виготовити 
щось серйозне у такій печі, найкра-
ще працювати вдвох, адже така праця 
вимагає не лише вмінь, а й чималих 
зусиль, тому найчастіше художник і 
майстер працюють разом. 

У музеї побувала Ірина МАРТИН
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„Режисери полюють за багатим 
осмисленням дійсності, людини“
Народний артист України, режисер Григорій Шумейко відсвятку-

вав 65-річчя показом своїх постановок — на початку червня на 
заньківчанських сценах ішли „Картка любові“ Р. Горака, „Любов на 
замовлення“ Т. Іващенко та „Симфонія сльози“ Ю. Косача. За сотнею 
зіграних ролей і режисерською роллю — особистість, яку спробуємо 
побачити не у світлі рамп.

— Які Ваші най-
більші життєві та 
творчі відкриття за 
останній час?

— Відкриття, яким 
ми живемо і яке нас, 
митців, тішить, це 
насамперед Майдан 
— підйом сили духу 
української нації. 
Щодо суто особистого 
відкриття, то недав-
но отець Климентій 
з нагоди мого ювілею 
подарував мені книгу 
— діалог Умберто Еко 
з кардиналом Марті-
ні про етику, мораль, 
релігію і їхню кризу. Враженнями від 
неї поділився тільки з рідними, але 
її недостатньо раз прочитати, щоб 
осягнути. А взагалі, кілька рядочків з 
вірша Плужника чи катрену Костенко 
можуть раптом відкрити щось у тобі, 
у світі. Вмикаю французький канал 
Mezzo — і раптом теж відкриття — 
який рівень виконавства, який про-
фесіоналізм і яка культура публіки! 
А в нас удруге артист стає міністром 
культури, але… Ставлення влади до 
культури й освіти в Україні болить 
мені найдужче.

— Ми пишаємося минулим, а чи 
можемо пишатися сучасним мисте-
цтвом? Ви цікавитеся ним, впливають 
на Вас його ідеї?

— Мене однаково приваблює і 
драматургія Куліша — драматург рів-
ня Шекспіра, і твори Йонеско. Ціка-
вою є сучасна польська драматургія. 
Та перед нами обов’язок ще відкрити 
і Лесю Українку — був би втішений, 
якби існував театр, в якому ставили 
би тільки її твори. Не люблю ту сучас-
ну драматургію, яка заманює глядача 
лакомими обманочками, вкладаючи в 
уста героїв матюки. Антична драма-
тургія не користується популярністю 
постановок не тому, що вона мертва, 
а тому, що ми збідніли. Які проблеми 

ставили античні ав-
тори, а які сьогодні? 
Вбивства, спокуси — 
„малинка“, нема нічо-
го для роботи духу. А 
в Тетяни Іващенко — 
хоч і сучасна авторка 
— є, попри інтригу й 
несподіваність сюже-
ту.

Щоб написати та-
лановиту п’єсу, треба 
мати відповідаль-
ність перед найкра-
щими зразками націо-                                                
нальної і скарбами 
світової драматургії. 
Автори повинні ви-

соко ставити планку — режисери 
полюють за багатим осмисленням 
дійсності, людини. Цього й навчаю 
своїх студентів. А ще — що їхня про-
фесія унікальна й архіважка. Говорю 
їм про обов’язок працювати над со-
бою, не дозволяти зійти на манівці 
ширвжитку, тобто не експлуатувати 
раз знайдений спосіб грати, прожи-
вати образ персонажа.

— Богдан Козак якось сказав, що 
йому найважче грати на сцені любов 
до жінки. Щоби бути переконливим, 
він згадує своїх онуків — підґрунтям 
теплоти в інтонаціях, погляді стає 
ставлення до них. А для Вас як, кого 
згадуєте?

— Я згадую свою маму і всіх, 
кого любив. Допомагає досвід, як 
сердечний, так і професійний. Ко-
хання, яке відкриває божественне в 
людині, важко не тільки зіграти, а й 
поставити на сцені. Але мені певною 
мірою вдалося наблизити акторів до 
розуміння, що значить кохати. У кін-
ці вистави „Любов на замовлення“, 
коли героїня зрозуміла, що за дові-
ру жорстоко поплатилася морально 
й матеріально, вона каже: „Ну і що, 
головне, що я кохала!“. Ця фраза 
виникла у ході репетицій, була мені 
важлива, і актори її прийняли.

Взагалі, було багато вистав, де я 
був закоханий і мав дружин, але не 
можу сказати, який персонаж мені 
найцікавіший. Перша моя роль у те-
атрі — вистава „Не зрадь себе“, теж 
про любов: юнак Гліб із забезпеченої 
сім’ї генерала полюбив жінку-робіт-
ницю, старшу від нього. Допомагали 
вжитися в стан закоханого партнери 
по сцені.

— В одному інтерв’ю Ви згадуєте, 
що Вам перед виставою „Безприданни-
ця“ порадили випити 50 г коньяку для 
розкутості. Потім Ви, теж за пора-
дою, пробували займатися йогою…

— Я вдячний за підказку, як роз-
слабитися, й підтримку, але одного 
рецепту для всіх не існує. Все, що 
необхідне для професії й для актора 
як людини, виправдане й доцільне. 
Актор мусить мати здорове тіло, а 
методів для досягнення цього безліч. 
Я й досі роблю деякі вправи з йоги.

— Робота актора й робота режи-
сера різні, але мусить бути спільна 
точка — взаєморозуміння. Як його 
досягаєте?

— Я трохи вимогливий. На свят-
куванні ювілею мій колишній сту-
дент сказав, що я шалений. Так, бу-
ває по-всякому, та ніхто з акторів не 
закине мені, що я не підготовлений 
чи формальний на репетиції. Всі хо-
чуть цікаву роль, але питання, чи на-
ближаються до повноти виконання, 
проживання її? От було, що актор 
сказав мені, що йому не подобається 
ні роль, ні п’єса. А все тому, що він 
не проробив ще внутрішньої робо-
ти — у роль і п’єсу треба закохатися, 
як у жінку. Спершу пояснював, що 
помиляється, що в ролі є глибина, 
характер, але бувало, що й виганяв 
із репетиції.

Один раз (уже не на початках сво-
єї акторської творчості) я натякнув 
режисерові, що хотів би певну роль, 
у відповідь отримав вибухову реак-
цію, бо не ту роль він бачив для мене. 
Це неправильний режисерський під-
хід, проте я не наполягав і нічого 
не доводив. Я ж радію, коли актор 
привносить щось своє, але якщо це 
у відповідній естетиці і він працює 
на повну віддачу.

Наталя ЯЦЕНКО
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Ірина і ще 15 кухарів з „кормушки“
Час від часу можу зайти перекуси-

ти до їдальні Студентського комбіна-
ту харчування Львівської політехніки. 
Самі студенти нарекли її іронічно „кор-
мушкою“ або „годівницею“. І справді, 
сюди, як птахи, злітається у вільну 
хвилину студентська молодь, нерідко і 
викладачі скромнішого матеріального 
достатку. 

У комбінаті, що біля другого корпу-
су, три рівноцінні їдальні на трьох по-
верхах. Але найбільш людно і гамірно 
на першому поверсі... 

Признаюся — страшенно не люблю 
стояти у чергах. Але був подивований 
тим, як швидко тут тане черга. 

На касі, як я з’ясував, Ірина Гучок. 
Працює вона віртуозно, жодного зай- 
вого руху. І ніколи не помиляється. 
Скромна, мила дівчина. Навідріз від-
мовлялася розповідати щось про себе. 
Лише за умови, якщо зазнимкуємо весь 
невеличкий колектив кухарів. 

Ірина доїжджає на роботу зі сели-
ща Любінь Великий. Школу закінчила 
з однією четвіркою і відразу вступила у 
Львівське ПТУ номер 18. Закінчила його 
на відмінно. У студентському комбінаті 
харчування почала працювати кухарем. 

Кожен кухар має свою улюблену 
страву. У кінокомедії „Дівчата“ кухар 
хвалилася: „У мене по борщах були п’я-
тірки“... Ірині найкраще вдаються сала-
ти. У студентській їдальні асортимент 
салатів доволі широкий. 

На касу з кухні Ірина переходила 
неохоче, але треба було підмінити дів-
чину, яка пішла у декрет... 

За словами завідувачки виробни-
цтва Наталії Миколаївни Приступи, 
нині у декретних відпустках 10 пра-
цівниць її невеличкого колективу. 
Наталія Миколаївна — випускниця 
технікуму громадського харчування, 
який закінчила на відмінно. У комбі-
наті харчування Політехніки з 1974 
року. 

У колективі переважно молодь, 
але є і старші жінки. Вони погоджу-
ються йти посудомийками і приби-
ральницями... 

Для всіх робочий день починаєть-
ся о сьомій годині ранку. Дружно на-
різають салати, випікають пиріжки. 
А ось для Миколи Карпина робочий 
день починається о 5.30. Він живе 
поруч з комбінатом і за згодою при-

ходить перший, бо треба замісити 
тісто на хліб власної випічки...

Робота їдальні на першому поверсі 
надзвичайно інтенсивна. Від 9-тої го-
дини ранку до 15-тої години виторг у 
середньому — 13 тисяч гривень.

Наталія Миколаївна ділить-
ся своїми спостереженнями щодо 
добробуту студентів. За останній 
рік-другий студенти стали бідніші. 
Значно рідше беруть тепер на друге 
якусь котлету чи відбивну. Здебіль-
шого сам гарнір і салатик. Але ви-
торг не падає, бо заготівельні ціни 
на продукти відчутно пішли вгору...

Борис КОЗЛОВСЬКИЙ                                                                         
(прес-служба                                                            

Львівської політехніки)

Місто, яке надихає
Львів — старе, однак сучасне місто 

з багатогранною культурою. Звички 
людей — ніби оздоблення, зібрані у 
скриню, — і в разі потреби ними ко-
ристають, щоб прикрасити культурну 
столицю. Тут ранок незвичайний, не 
такий як в інших містах. Сам світанок є 
тонкою межею між ніччю та днем. Усе 
тут ще спить, але духовність уже дає 
початок новому. Мої очі, наче дзерка-
ла, відтіняли промені сонця на вітра-
жах гостроголових готичних костелів. 
А будинки від світла ставали ніби вог-
няні, але вологі, змоклі. Тож уперше, 
приїхавши дванадцятирічною у Львів, 
я, одеситка, побачила справжню схід-
ноєвропейську культуру. 

Крізь вікно іноді стукітливого 
трамвая бачила людей. Мені подоба-
ється за ними спостерігати: студен-
ти, що біжать на пари, бабці, що теж 
намагаються поспішати з торбинка-
ми на базар, хтось пробує втиснути-
ся в переповнену маршрутку… Все 
це згодом перетворюється у звичку, 
яка стає пізніше окремою родзинкою 
місцевості. 

Тепер, коли я живу у Львові майже 
рік, ходжу пішки. Чудове відчуття йти 
вулицями Генерала Чупринки, Ака-
деміка Сахарова, гуляти Стрийським 
парком або просто блукати центром. 

Колись із цікавості я зайшла до 
головного корпусу Львівської полі-

техніки. Ця витончена класична архі-
тектура згадувалася не раз. Тоді, по-
обіцявши собі, що буду вчитися саме 
тут, слова дотримала. Варто зізнати-
ся, що мені буває дуже важко, як і всім 
іншим студентам. Однак, як тільки 
згадую скільки зусиль я доклала, щоб 
переїхати до цього міста, то одразу 
відчуваю своє задоволення від життя. 
У мене є родина, яка підтримує мене. 
Саме це найбільше надихає. Насо-
лоджуючись затишною енергетикою 
кварталів, заповнюю сум позитивом і 
набираюся сил працювати далі. 

Аріна МАРУНІЧ, 
студентка першого курсу ІМФН
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варто знати

Цей підступний кліщ

Він активізується ще навесні. Однак небезпечний упродовж усього 
теплого періоду, навіть ранньої осені. Як застерегтися від кліща? 

І що робити, якщо він всмоктався у тіло? На ці запитання відповідає 
лікар-інфекціоніст Надія Серба.

Носіть світлий одяг                     
й уникайте високих трав 

Є кліщі двох різновидів — ті, 
які викликають кліщовий бореліоз 
(хворобу Лайма) і ті, які переносять 
арбовіруси та викликають кліщові 
енцефаліти. Перші активізуються у 
Львівській області, другі — у Закар-
патській, Волинській, на території 
Карпат. Тому якщо вирушаємо на 
Закарпаття або Волинь, де є так звані 
арбовіруси, переносники енцефалі-
тів, то в дорогу неодмінно треба взя-
ти противірусний препарат ремавір. 
Перебуваючи у зоні ризику, ремавір 
слід уживати профілактично — по 
таблетці двічі на добу. А при укусі 
кліща подвоюємо дозу впродовж 
трьох — п’яти днів. 

Найперша порада людям, які ви-
їжджають у ліс, на дачу, город, — 
вдягати світлий одяг. Це для того, 
щоб легко було побачити кліща. 
Одяг повинен тісно прилягати до 
тіла. Подбайте, щоб унизу рукавів 
та штанин були манжети. І мусить 
бути головний убір.

Під час перебування у лісі, парку 
чи на городі треба кожні дві години 
оглядати себе та тих, хто поруч. По-
бачивши на одязі кліща, слід негай-
но його струсити. Після повернення 
додому одяг треба зняти, добре стрі-
пати, випрати і випрасувати. Також 
не забуваймо оглядати домашніх 
тварин, тому що кліщ може прикрі-
питися до шерсті. Радимо не при-
носити додому лісові квіти, адже на 
них може сидіти кліщ. І пам’ятайте, 
що найнебезпечніші — це затінені 
галявини з високою травою, кущі, де 
нас підстерігають кліщі, адже вони, 
на відміну від комарів чи мошки, в 
повітрі не літають і по деревах не 
лазять. 

Зверніться до лікаря
Що робити, якщо у шкіру всмок-

тався кліщ? Найкраще — звернути-
ся до хірурга. Якщо вмієте вийняти 
самі, — чудово. Але робити це тре-
ба вміло, бо легко „зламати“ кліща і 

всередині залишити лапку чи голів-
ку, що може спричинити загноєння. 
Що довше кліщ перебуває у тілі, то 
більша ймовірність захворіти (за 
умови, що він заражений). 

Після того як хірург вийме кліща, 
він скеровує пацієнта до інфекціо-
ніста. І той радить, що робити далі. 
Одразу після укусу (у перші 72 го-
дини), коли обстежили гемолімфу 
живого кліща і виявили  в ній боре-
лії, призначають одноразове пре-
вентивне профілактичне лікування 
таблетками тетрациклінового ряду 
– доксицикліном. 

Як це виявити? Живого кліща 
треба віднести в лабораторію Ін-
ституту епідеміології та гігієни. У 
Львові така лабораторія розміщена 
по вулиці Зеленій, 12. Там власне і 
перевірять, чи кліщ заражений. Ін-
кубаційний період після укусу три-
ває 14 — 30 днів. Отож, упродовж 
місяця доведеться двічі на день вимі-
рювати температуру тіла й оглядати 
місце укусу — чи навколо нього не 
виявиться так звана „повзуча“ гіпе-
ремія, тобто червона еритема. Якщо 
такі зміни відбудуться, то це безпо-
середній доказ виявлення хвороби 
Лайма. У такому разі йдемо до ін-
фекціоніста, який призначить ліку-
вання. Лайм-бореліоз дуже добре лі-
кується. Але це треба робити вчасно. 
Пізнє лікування може супроводжу-
вати ускладнення нервової системи, 
очей, серця (виникнення міокарди-
тів), захворювання суглобів — так 
звані артрити. 

Коли треба діяти 
самостійно

Що робити, коли виявимо на собі 
кліща, а потрапити до лікаря пробле-
матично? Тоді доведеться видаляти 
його самостійно. Треба обгорнути 
пальці марлевою серветкою, захопи-
ти кліща якомога ближче до хобот-
ка і спочатку розхитати його в різ-
ні боки. Можна видаляти пінцетом 
або петлею з бавовняної нитки, яку 
закріплюємо між хоботком кліща та 
шкірою людини. Кінці нитки розтя-

гуємо в різні боки, а кліща витягує-
мо, підтягуючи догори. Уникаємо 
різких рухів. Після видалення місце 
присмоктування необхідно змасти-
ти спиртом чи одеколоном – що є 
під руками. Якщо ми таки розчле-
нували кліща і хоботок залишився в 
тілі, місце змащуємо спиртом і вида-
ляємо залишки стерильною голкою. 
Після процедури руки треба вимити 
з милом. Якщо ж ми видалили кліща 
невдало, то таки доведеться негайно 
шукати хірурга.

Не варто змащувати кліща олі-
єю, адже він може задихнутися і 
мертвим залишитися у шкірі, що 
ускладнить його видалення. Навіть 
після самостійних маніпуляцій треба 
звернутися до інфекціоніста. 

Як поводяться кліщі
Кліщі відчувають запах людини 

чи тварини за 10 – 15 м і на це мо-
жуть сповзатися. Тому кліщів більше 
вздовж стежок і місць випасу худоби, 
ніж у глибині лісу.

Віддають перевагу змішаним лі-
сам, особливо люблять березу і липу, 
а не сосну і ялину. 

Присмоктуються не відразу, а 
довго лазять по людині і тільки зни-
зу доверху. Тому коли ми вдягнені 
належним чином, то до шкіри кліщ 
не добереться.

Шукають лише певні місця на тілі 
— тонку ніжну шкіру за вухами, під 
грудьми, на шиї, у пахвових ділянках.

Поради записала Ірина МАРТИН
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in memoriam

Світлої пам’яті                 
Віри Лясковської
17 червня цього року на 78-му році жит-

тя відійшла у вічність відома гро-
мадсько-політична діячка, полум’яна й 
безкомпромісна захисниця історичного 
та природного середовища нашого краю, 
знаний будівельник і архітектор, вихован-
ка й вірна донька Львівської політехніки 
Віра Дмитрівна Лясковська.

Перестало битися серце не-
байдужої, наполегливої й тала-
новитої людини, справжнього 
патріота України, котра впро-
довж всього свого життя займа-
ла активну громадянську пози-
цію, стояла на сторожі інтересів 
львівської громади. Для тих, хто 
знав цю надзвичайно інтелігент-
ну й скромну людину, її смерть 
відгукнулася невимовною гірко-
тою болю від невблаганної втра-
ти. 

Віра Дмитрівна Лясковська 
народилася 17 грудня 1938 року 
у селі Добра, що на Черкащині. У 
1967 році закінчила будівельний 
факультет Львівського політех-
нічного інституту за фахом ін-
женер-будівельник. 

Починаючи з 1969 року, вона 
була майже двадцять років без-
змінним керівником леген-
дарного Студентського проек-
тно-конструкторського бюро 
(СПКБ), що успішно працював 
у Львівській політехніці. Завдя-
ки її багатогранному фаховому 
й організаторському талантові 
бюро перетворилося в один із 
провідних вітчизняних центрів 
залучення студентської молоді 
до науково-дослідницької ро-
боти. Архітектори, будівельни-
ки і конструктори СПКБ, котрі 
входили в цей елітний підрозділ, 
не лише ламали тодішні устале-
ні стереотипи в будівництві, а 
й уміли із честю захистити свої 
проекти у високих столичних 
кабінетах.

Спільним творчим інтелек-
том тисячного колективу бюро 
створено і побудовано сту-
дентські відпочинкові табори 
у Морському, Алушті, у Львові 
виросло студентське містечко 
для політехніків, нові навчальні 

корпуси, які стали прижиттєвим 
пам’ятником архітектора Віри 
Лясковської. 

У 1988 – 1990 роках Віра Дми-
трівна очолювала Львівський об-
ласний комітет з охорони праці. 
Надалі працювала заступником 
голови Львівського облвикон-
кому. Після цього була прорек-
тором Львівського державного 
інститут фізичної культури. 

Про високе довір’я до неї 
простих громадян, свідчить 
той факт, що впродовж восьми 
скликань її обирали депутатом 
Львівської міської ради. Особли-
вим предметом безустанних тур-
бот цієї невтомної жінки стали 
львівські парки і Брюховицький 
ліс. Вона говорила: „Дивуюся, як 
люди не розуміють очевидного: 
громадське належить громаді, 
а побудоване на чужих кістках 
житло нікому не принесе щастя“.

Віра Дмитрівна ніколи не 
поривала стосунків зі своєю 
альма-матер, брала активну 
участь у всіх заходах, які прово-
дилися у Львівській політехні-
ці. Вона була одним з ініціато-
рів збирання коштів для потреб 
бійців АТО, на які було закупле-
не й передане в район бойових 
дій необхідне військове споря-
дження. 

Ректорат та профком праців-
ників Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ 
поділяють скорботу і висловлю-
ють глибоке співчуття родині та 
близьким Віри Дмитрівни Ляс-
ковської з приводу її передчас-
ної кончини.

Ректорат                                                                                   
і профком працівників 

Національного університету 
„Львівська політехніка“

наш календар

26 червня — Міжнародний день бо-
ротьби з наркоманією та незаконним 
обігом наркотиків.
28 червня — День Конституції Укра-
їни.
28 червня — День молоді.

Пам’ятні дати
23.06.1852 — помер Карл Брюллов, ро-
сійський живописець, автор картини 
„Останній день Помпеї“; брав участь 
у звільненні Т. Шевченка з кріпацтва.
23.06.1870 — помер український пись-
менник i етнограф Амвросiй Метлин-
ський.
23.06.1891 — помер Вільгельм Едуард 
Вебер, німецький фізик, який спіль-
но з математиком К. Ґаусом розробив 
систему електричних і магнітних оди-
ниць.
23.06.1917 — у Києві Центральна Рада 
видала I Універсал, який проголошу-
вав автономію України.
24.06.1793 — у Франції ухвалили пер-
шу в iсторiї людства республiканську 
конституцiю.
24.06.1914 — народився Мирослав-Іван 
Любачівський, Патріарх Української 
Греко-Католицької Церкви. 
25.06.1886 — народився iсторик, ака-
демiк Iван Крип’якевич.
25.06.1957 — помер український ху-
дожник Осип Курилас.
26.06.1976 — помер талановитий укра-
їнський графік Василь Касiян.
26.06.1954 — під час повстання у біль-
шовицькому концтаборі в Кiнґiрi зни-
щено пiвтисячi українських жiнок-по-
лiтв’язнiв.
26.06.1987 — Генеральна Асамблея 
ООН ухвалила рішення відзначити цей 
день як Міжнародний день боротьби з 
наркоманією.
27.06.1964 — у Вашинґтоні відкрито 
пам’ятник Тарасові Шевченку.
28.06.1911 — помер Архип Тесленко, 
український письменник.
28.06.1996 — Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію України.
29.06.1681 — народився Феофан Про-
копович, громадський діяч, письмен-
ник i публіцист, автор трагікомедії 
„Володимир“.
29.06.1900 — народився Антуан де 
Сент-Екзюпері, французький пись-
менник, військовий пілот.
29.06.1938 — помер генерал Мирон 
Тарнавський — колишній Головноко-
мандувач УГА.
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Горизонтально:
7. Супротивник у суперечці. 8. Підроблений підпис, по-
ставлений за іншу особу. 9. Вапнякова бурулька в печері. 
10. Легкий приємний вітерець. 12. Ризикована справа, 
шахрайство. 14. Найвужча частина тулуба людини. 16. У 
давньогрецьких міфах крилата потвора з жіночим об-
личчям, демон бурі й смерті. 18. Богиня Місяця у давніх 
греків. 19. Держава у Східній Європі. 20. Американський 
науково-фантастичний фільм Дж. Кемерона. 22. Грудна 
клітка в анатомії. 24. Піст, якого повинен дотримувати-
ся мусульманин упродовж місяця рамадана. 26. Спосіб 
захоплення фортець, опорних пунктів ворога; рішуча 
атака. 28. Цей жанр уперше створив Якопо Пері, напи-
савши у 1594 році твір під назвою „Дафна“. 29. Лакму-
совий папір. 30. Чоловічий голос. 31. Олімпійський бог, 
проводир муз.
Вертикально: 
1. Музично-сценічна вистава розважального характеру. 
2. Словесна частина ілюстрованого видання. 3. Колона 
у вигляді чоловічої постаті, що підтримує балкон. 4. За-
реєстрована громадська організація, що бере участь у 
виборах та політичних заходах. 5. Керівник українського 
гайдамацького руху, один із очільників Коліївщини. 
6. Місто, резиденція гетьманів Дем’яна Многогрішного, 
Івана Самойловича та Івана Мазепи. 11. Найвищий титул 
монарха. 13. Благодійник, доброчинець. 15. Парна кістка 
трикутної форми в плечовому поясі людини. 17. Хижак 
у гаражі прем’єр-міністра Великобританії. 18. Момент 
початку спортивних змагань. 21. Держава-місто, де зна-
ходиться резиденція Папи Римського. 23. Вузький дов-

гий прохід у середині будинку, що з’єднує окремі кімна-
ти. 24. Казкова істота, русалка у західноєвропейському 
фольклорі. 25. Паралельний світ. 27. Великий населений 
пункт. 28. Сузір’я в екваторіальній смузі неба.

Склала Христина ВЕСЕЛА

Кросворд

Б О Н І С Т И К А П А С

В Е Р О Н А Л Л І

Р Е М І З К О Р С А К

М І С Й А Н Е К С І Я

Н Т Н Г Л А Д І А Т О Р

Г А А Н Т

Т О П Л Е С А Й К І Д О

Е В Р И К А К А Н

Р Е А Г Е Н Т Р Н Б О

А К А Р Т А Х Е Н А Т

К І Т Ч О Т А Р А Д І Р

О И С А Н А Ц І Я Е

Т А К Т Р І Т О Н

А А Ф У К С І Я Е Е

С А Ж А Л І Р

Відповіді на сканворд, опублікований у числі 19

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
23 червня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
24 червня — „Есмеральда“ (балет). 18.00.
25 червня — „Ріголетто“ (опера). 18.00.
26 червня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, „Корсар“ (балет). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
23 червня — „Наталка Полтавка“. 18.00.
24 червня — „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
25 червня — „Жіночий дім (Ціна любові)“ (прем’єра). 18.00.

26 червня — „Назар Стодоля“. 18.00.
29 червня — „Голий король“. 18.00.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
23 червня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
25, 26, 27 червня — „Зимова казка“. 19.00.
28 червня — „Марко Проклятий, або Східна легенда“. 19.00.

Перший український театр для дітей                       
та юнацтва
23 червня — „Втеча з реальності“. 16.00.
25 червня — „Дикі лебеді“. 14.00.
26 червня — „Троє поросят“. 15.00.

J J J
Син: 
— Мамо, а як ми з’явилися на світ?
Мама:
— Нас створив Господь Бог.
— А тато сказав, що ми походимо від мавп.
— Це я тобі про свою рідню розповідаю, а 
він про свою.

J J J
Дружина, прочитавши переписку чоловіка                      
у „ВКонтакті“, лайкнула його сковорідкою.

J J J
Учора зайшов у крамницю „Все для футболу“. 
Купив там пиво, чіпси, цигарки і телевізор.

J J J
— Іване, дружина чистить твій костюм?
— Не весь, тільки кишені.

J J J
На заправках з’явилися плакати:
„До повного бака — автомобіль у по-
дарунок!“.
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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 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 160647

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 Катерини ГРЕЧИН.

МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народження 
першого проректора Львівської полі-
техніки професора 

Володимира Андрійовича ПАВЛИША.
Дозвольте Вас сьогодні привітати,

бо день такий буває раз на рік,
здоров’я, щастя щиро побажати,

на все життя, на довгий-довгий вік.
До сотні літ дожить без горя і журби,

від гір, від сонця, від калини
всіх благ земних — з роси й води,

бажаємо Вам щиро нині!

До уваги 
передплатників 

тижневика „Аудиторія“!
У зв’язку з літніми канікулами 
і відпускним періодом в уні-
верситеті, в другому півріччі 
2016 року спарені числа 21 – 
22 вийдуть 1 липня, а число 23 
вийде 31 серпня.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри 
механіки та автоматизації 
машинобудування 
ІІМТ Львівської політехніки вітає із 
60-річчям від дня народження старшого 
викладача кафедри 

Владислава Станіславовича 
ШЕНБОРА. 

Бажаємо ювіляру здоров’я, сімейного 
благополуччя, успіхів у педагогічній та 
науковій роботі.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Зорени Василя Тарасовича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Лєсовця Євгенія Олександровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Мороза Даниїла Олексійовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Левицького Руслана Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Сюти Андрія Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Бзюх Іванни Романівни;
студентський квиток № 09899940, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Насалік Ірини Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Волошиної Анастасії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Ступницької Ганни Мико-
лаївни;
диплом ВК № 35437536, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Олійника Володимира Вален-
тиновича.

Колектив кафедри філософії 
Інституту гуманітарних та 
соціальних наук Львівської 
політехніки висловлює співчуття 
доценту Ігорю Володимировичу 
Карівцю з приводу смерті 

матері.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
20,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.
Ціни подано з урахуванням податку 
на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

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

Тел. (0322) 258-21-33, 
e-mail: info@polynet.lviv.ua, 

audytoriya@gmail.com
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