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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Празник Празників і Торжество Торжеств

Шановні політехніки! Напередодні світлого і радісно-
го Воскресіння Христового хочу щиро і приязно привіта-
ти вас із „Празником Празників і Торжеством Торжеств“!

Це свято духовного оновлення, радості й надії осо-
бливо значиме в житті кожної української людини. І не 
тільки тому, що приходить до нас із квітучою порою 
року — весною. Це символ перемоги життя над смертю, 
добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією.

Особливої значимості нині набуває проникливе сло-
во Творця, звернене до людей: „Мир вам!“. І, справді, 
як ніколи, нам усім потрібен мир і спокій. Адже на сході 
країни триває неоголошена війна, нав’язана нам росій-
ським агресором.

Цього дня ми повинні пом’янути безсмертний подвиг 
героїв Небесної сотні, славних лицарів — вояків АТО. 
Найкращим духовним пам’ятником для них має стати 
відроджена сильна й могутня, незалежна і єдина соборна 
Українська держава.

Напередодні Великодніх свят ми отримали довгоо-
чікуваний подарунок: Європарламент проголосував за 
надання безвізового режиму з ЄС для громадян України. 
Уважаю це рішення історично-переламним у нашому 
прагненні до євроінтеграції, важливим підсумком тієї 
боротьби, котру всі ми проводили під час Революції Гід-
ності й повалення авторитарного режиму.

Ця новина особливо радісна й обнадійлива для наших 
студентів та викладачів, котрі зможуть безперешкодно 
перетинати європейські кордони, налагоджувати освітні 
та наукові контакти зі своїми колегами на Заході, утілю-
вати євроінтеграційні прагнення нашої країни.

Львівська політехніка, яка торік урочисто відзначи-
ла своє 200-річчя, нині динамічно розвивається та ре-
формується. Цим ювілеєм ми ще раз потвердили свою 
європейську спорідненість. Уже звичним є відкриття в 
університеті нових навчально-наукових лабораторій. 
Ми щорік наполегливо й цілеспрямовано підвищуємо 
якість прийому абітурієнтів, розширюємо спектр нових 
перспективних спеціальностей й напрямів навчання. 
Чимало уваги надаємо духовно-патріотичному вихован-
ню наших студентів, їхньому фізичному загартуванню. 

Масштабні складністю й обсягом завдання постають 
перед колективом Львівської політехніки. Упевнений, 
що ми зможемо підняти на значно вищий щабель увесь 
навчально-виховний процес, зміцнити й осучаснити ма-
теріально-технічну базу, докорінно поліпшити резуль-
тативність науково-дослідницької роботи. Я у це твердо 
вірю та знаю, що в це вірять усі львівські політехніки!

Хай у цей Великий день власне сумління допоможе 
кожному знайти в буденній метушні шлях до істини й 
духовного відродження, подати руку допомоги слаб-
шим, тактовно і з повагою ставитися один до одного, з 
чистими помислами, любов’ю та вірою творити добро.

Бажаю вам, вашим рідним та близьким щастя, здо-
ров’я, любові, миру та непохитної віри в кращий зав-
трашній день!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Юрій БОБАЛО,
ректор Національного університету

„Львівська політехніка“, професор

Мир дому твоєму!
Дорогі політехніки, любі студенти! Тисячі літ відді-

ляють нас від часу, коли Спаситель світу через пройде-
ну Ним Хресну дорогу, мученицьку смерть дарував нам 
свою безмежну любов, милосердя і життя вічне. Ця Його 
офіра за гріхи світу стала основою християнської релігії, 
змінила поганську цивілізацію з культом сили, бороть-
би, тілесних насолод, привнісши не знані їй моральні 
категорії свободи, любові, добра. „Любов за нас пішла 
на хрест“ (І. Франко).

Хресна дорога, Голгота і Великий четвер, тайна вече-
ря й остання розмова з апостолами, Скорботна П’ятни-
ця… Ми наче проходимо Його земний шлях: Плащани-
ці в церквах, молитовні вервечки притишених вірян до 
Божого гробу й таке очікуване високе недільне „Христос 
Воскрес!“.

По Другій світовій війні в середовищі українських 
емігрантів, коли після Богослужіння священик вітав їх 
цими словами, вони відповідали „Воскресне Україна!“, 
яке донині поширене як найсокровенніше бажання укра-
їнського народу.

Свято Воскресіння Христового має найвищий статус 
торжества всього живого, оновленого й радісного. Свя-

то, у якому сплелись високі духовні ідеали християн-
ської релігії і традиції народів, які жили на українських 
землях справіку.

Головними символами Великодня як торжества 
правди і любові, стали сила життя, втілена в пасках і 
писанках, очищальній воді й благодатному вогні, що 
приходить до нас із Єрусалимського Божого гробу.

Дорогі політехніки, з нагоди Великого Свята Во-
скресіння Христового прийміть наші найкращі вітан-
ня. Доброго вам здоров’я, щастя, добробуту і творчих 
успіхів.

Звертаємося до Вас словами, якими Ісус Христос 
звернувся до апостолів, навчаючи їх високої місії го-
лосити Слово Боже: „Мир дому твоєму!“.

Мир нашій рідній землі, яка все ще йде хресною во-
єнною дорогою, мир Вашим рідним, дітям, найближ-
чим і мир душам Вашим.

Христос Воскрес!
Христина БУРШТИНСЬКА,

голова Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки,

 професор
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молодіжна конференція

Студенти світу моделювали роботу ООН
Студенти з понад двадцяти країн світу 6–9 квітня у Львові, 

а зокрема й у Львівській політехніці, моделювали роботу 
Організації Об’єднаних Націй. В Україні конференція такого 
формату проходила вперше. Її відвідали понад сто учасників із 
Німеччини, Нідерландів, Англії, Шотландії, Іспанії, Туреччини, 
Індії, Єгипту, Мексики та інших країн. Загалом молодіжна модель 
ООН об’єднує 400 тисяч студентів з усього світу.

Делегатів поділили на групи і 
вони працювали в шести комітетах: 
із питань безпеки, рада безпеки май-
бутнього, економічна та соціальна 
рада, рада з прав людини, програма 
розвитку ООН, український комітет.

— Завдяки конференції МООН 
учасники вдосконалюють свої пу-
блічні виступи, покращують до-
слідницькі, дискусійні здібності та 
критичне мислення, що в майбут-
ньому буде для них міцною базою 
для успішної політичної чи дипло-
матичної кар’єри. Такі заходи по-
пулярні в усьому світі, відбувалися 
вже зокрема в Оксфорді, Кембриджі 
(Гарвард), Гаазі, Будапешті, — роз-
повіла менеджер конференції Анас-
тасія Гончарук.

Ухвалену на конференції резолю-
цію буде озвучено в постанові ЄС та 
затверджено кожним із комітетів. 

Наталія ПАВЛИШИН

олімпіада

Педагогічні перегони
У Львівській політехніці відбувся ІІ тур Всеукраїнської 

студентської олімпіади з педагогіки для непедагогічних 
вищих навчальних закладів. 

Учасників привітав проректор 
Олег Давидчак, представник Ін-
ституту модернізації змісту освіти 
МОН Юрій Сафронов, голова журі 
— завідувач кафедри педагогіки й 
соціального управління Львівської 
політехніки Юрій Козловський, за-
ступник голови журі — професор ка-
федри ПСУ Лілія Сушенцева. Оціню-
вали студентів представники різних 
вишів — учасників олімпіади.

У другому етапі змагалися двад-
цятеро студентів із сімнадцяти ви-
шів — Львова, Києва, Запоріжжя, 
Харкова, Кривого Рогу, Дніпра, Во-
лині… За підсумками дводенних пе-
регонів, пошуків нових вражень, но-
вого шляху розвитку педагогіки, но-
вих методів було визначено тих, хто 
здобув найвищі бали. Отож, диплом 
першого ступеня отримала Наталя 
Вольних (Криворізький національ-
ний університет), диплом другого 

ступеня — Маргарита Єдем-
ська (Харківська інженер-
но-педагогічна академія), 
Володимир Перун (Львівська 
політехніка), диплом тре-
тього ступеня — Анастасія 
Сємібратова (Запорізький 
національний університет), 
Марина Шульга й Ірина Тка-
ченко (Київський універси-
тет біоресурсів та природо-
користування). Решту учас-
ників відзначили за високий 
рівень володіння педагогіч-
ними знаннями, оригіналь-
ність виступу, креативність 
мислення, змістовність презенто-
ваного матеріалу, творчий підхід до 
виконання завдань, наполегливість і 
працьовитість, артистизм і емоцій-
ність матеріалу. Підсумовуючи ре-
зультати туру, голова оргкомітету 
Олег Давидчак наголосив:

— Сьогодні щасливіші ті, які цьо-
го разу не здобули призових місць, 
адже їхня перемога — попереду. Ті 
ж, хто перемогли, мають біднішу 
перспективу, бо вже здобули свою 
вершину.

Ірина МАРТИН
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коротко

ЄС підтримуватиме участь 
українських організацій та 
дослідників у програмі „Го-
ризонт–2020“, а європейські 
експерти програми візьмуть 
участь у міжнародному семі-
нарі-тренінгу в Україні. Про 
це домовилися сторони під час 
першого засідання Спільного 
комітету Україна — ЄС із дослі-
джень та інновацій на вико-
нання Угоди між Україною та 
ЄС про участь нашої держави в 
„Горизонті–2020“, що відбувся у 
Брюсселі за співголовування за-
ступника керівника МОН України 
Максима Стріхи та директора з 
міжнародної праці Генерально-
го директорату з досліджень та 
інновацій Європейської комісії 
Крістіни Руссо.

Львівська політехніка, за дани-
ми Scopus, третя в рейтингові 
публікацій активності україн-
ських вишів за 2016 рік. Про це, 
на підставі аналізу даних науко-
метричної системи Scopus про 
публікаційну активність вишів 
України, повідомили в Центрі 
досліджень соціальних комуні-
кацій Національної бібліотеки 
ім. В. Вернадського. На першому 
місці — Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, на друго-
му — Харківський університет                                             
ім. В. Каразіна.

На сайті МОН до 22 квітня три-
ває громадське обговорення 
проекту змін до програм ЗНО 
для учнів із порушеннями зору. 
Ідеться про тести з української 
мови і літератури, математи-
ки, історії України. Остаточні 
варіанти програм за шрифтом 
Брайля буде впроваджено від 
2018 року.

Конкурс відео на тему енерго- 
ощадності у межах щорічного 
проекту „ЄС: вибір молодого 
покоління“ оголосило пред-
ставництво Євросоюзу в Укра-
їні. Вік конкурсантів — 14–30 
років. Оцінюватимуть їх за кате-
горіями: професіонали, аматори. 
Найкращі відеоролики відзна-
чать спеціальними призами та 
дипломами від представництва 
ЄС в Україні, а кожен учасник от-
римає сувенір. Подавати роботи 
можна до 23 травня.

За матеріалами інформагенцій, МОН

конференція

Нетрадиційні й поновлювані 
джерела енергії
6–7 квітня у Львівській політехніці відбулася IX Міжнародна 
науково-практична конференція „Нетрадиційні і поновлювані 
джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії 
в регіоні“.

Її організатори — кафедра теп- 
лотехніки, теплових і атомних 
електростанцій Інституту енерге-
тики та систем керування Львів-
ської політехніки, Львівський на-
ціональний аграрний університет, 
ЛОДА, представництво „Польської 
Академії Наук“ (Київ), Всеукраїн-
ська громадська організація „Асо-
ціація „Укргідроенерго“, Асоціація 
„Паливно-енергетичний комплекс 
Львівщини“.

Конференцію, у якій взяли участь 
науковці, виробничники, фінан-
систи, економісти, відкрив голо-
ва оргкомітету, завідувач кафедри 
ТТАЕ професор Йосиф Мисак. Її 
учасників привітали проректор із 
наукової роботи професор Наталія 
Чухрай, директор департаменту па-
ливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження ЛОДА Михайло 
Мельник та директор ІЕСК професор 
Андрій Лозинський.

Три пленарні засідання відбулися 
у Львівській політехніці, четверте і 
п’яте — у лабораторії відновлюваль-
ної енергетики Львівського націо-
нального аграрного університету. 
Учасники конференції говорили про 
розвиток регіональної енергетики в 
Україні, утилізацію твердих побуто-
вих відходів, нетрадиційні віднов-
лювальні джерела енергії: біомасу, 

вітроенергетику, сонячну енергію, 
геотехнологічні методи енерго-  
збереження, геотермальну енергію, 
гідроенергетику, енергоощадність. 
Розглянули екологічні аспекти енер-
гоощадності, фінансові — „зеленого 
тарифу“ (реалізації надлишкової не-
традиційної енергії).

— Коли ми 1999 року провели 
першу конференцію, її ніхто всер-
йоз не сприймав, — говорить Йосип 
Мисак.— Відтоді її проводили щора-
зу в іншому місці. Нині бачимо, що 
обрали тоді правильний, актуальний 
і потрібний курс. Маємо надію, що 
конференція знову повернулася до 
нас і тепер уже назавжди. До нас 
приїхали фахівці з усієї України, на-
уковці Словаччини, Білорусі, Поль-
щі. Цього разу, на жаль, не було ні-
кого з Німеччини. Ми ознайомилися 
з уже впровадженими проектами: 
потужною вітроенергетикою у Дро-
гобичі, сонячними колекторами й 
сонячними панелями на Львівщині. 
Цікавим досвідом використання біо-
маси поділилися гості з Братислави. 
Крім цього, було чимало проектів з 
гідроенергетики й сонячної енерге-
тики. Такий взаємообмін допомагає 
знайти найраціональніші методи, 
технічні рішення, зокрема, для на-
шої області.

Катерина ГРЕЧИН
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конференція

Поділилися досвідом
Компанія „Сіка Україна“ провела 5–8 квітня свою чергову 

Мостову конференцію. Пленарне засідання першого дня роботи 
конференції відбулося у візитівці Львівської політехніки — актовій 
залі головного корпусу. У роботі конференції взяли участь основні 
проектанти й підрядники України та Польщі, які ремонтують і 
реконструюють мости, а також науковці Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Політехніки.

Організатор конференції — ком-
панія „Сіка Україна“ — швейцарська 
„дочка“ міжнародного концерну 
„Сіка“, провідного світового вироб-
ника матеріалів будівельної хімії та 
матеріалів для промисловості, який 
має 160 промислових об’єктів у 84 
країнах світу. До складу компанії 
входять виробничі підприємства, 
наукові лабораторії, центри техніч-
ної підтримки та торгові представ-
ництва. Маючи багаторічний досвід 
у розв’язанні різних складних завдань 
і широкий асортимент матеріалів, 
компанія пропонує комплексні рі-
шення і системи практично для всіх 
будівельних об’єктів у різних части-

нах світу. В Україні компанія „Сіка“ 
працює від 2004 року. 

Під час пленарного засідання її 
учасники поділилися своїми новими 
досягненнями в розробці матеріалів 
для ремонту реконструкцій і будів-
ництва мостів. Провідні проекту-
вальники й підрядники ознайомили-
ся також із сучасними матеріалами 
та технологіями, які використовує 
компанія в цій галузі.

Три наступні дні роботи конфе-
ренції були практичні: її учасники 
ознайомилися з новими й відремон-
тованими мостами Львівської області 
та Польщі (яка має понад 100 мостів 
і шляхопроводів), відремонтованих 

і побудованих на основі будівельних 
матеріалів компанії. Упродовж цих 
днів вони побували на близько 40 
мостах і шляхопроводах.

— Наші співробітники працюють 
у Львівській політехніці, а компанія 
вже багато років співпрацює з кафед- 
рою мостів та будівельної механіки 
Інституту будівництва та інженерії 
довкілля, зокрема з професором Вік- 
тором Квашею, який першим випро-
бовував наші матеріали для ремонту й 
підсилення мостів в Україні, — гово-
рить технічний директор „Сіка Украї- 
на“, доцент Харківського національ-
ного університету будівництва та 
архітектури Анатолій Сінякін. — Ми 
свого часу спонсорували реконструк-
цію залізобетонного арочного містка 
професора Тульє (його зробили під-
рядники з нашого матеріалу). Тепер, 
як жартують колеги, „Сіка“ буде віч-
но обслуговувати його, пильнуючи 
за добрим технічним станом містка. 
Крім цього, Львівська політехніка — 
найстарший університет, який займа-
ється мостовими об’єктами в Україні, 
тому нам цікаво і приємно побувати в 
цих стінах і зробити на згадку спільну 
світлину на містку Тульє.

працевлаштування

Бізнес іде до студентів
Керівництво ІКТА, Рада підприємств Львівщини та Відділ 

працевлаштування та зв’язків із виробництвом організували 
для студентів старших курсів інституту зустріч із львівськими 
бізнесменами, які всупереч усьому успішно працюють на 
українському ринку.

На думку директора ІКТА про-
фесора Миколи Микийчука та орга-
нізатора заходу професора кафедри 
метрології, стандартизації та сер-
тифікації Наталії Гоц, для того, щоб 
готувати випускника під конкретний 
бізнес, треба дослухатися до вимог 
працедавців, узгоджувати з ними на-
вчальні плани та практики, готувати 
для них конкретні наукові розробки. 

Цього разу в ІКТА висадився сер-
йозний „десант“: голова Асоціації 
приладобудівних підприємств, ге-
неральний директор ПП НВП „Завод 
техніки, зв’язку й автоматики“ Ігор 
Сегелик, керівник ТзОВ „ILC“, керів-
ник Центру поводження з відходами, 
економічний директор Української 
асоціації виробників поліграфічної 
продукції „Аспол“ Андрій Єремен-

ко, генеральний директор компанії 
„ВЕЕМ — Металавтопром“ Богдан 
Шевців, директор — генеральний 
конструктор Юрій Сторонський та 
директор виробництва підприєм-
ства „Eкотест“ Андрій Бісик. Гості 
не лише презентували діяльність 
своїх підприємств, а й пропонували 
студентам частіше зустрічатися на 
„кадровій“ біржі (майданчику кому-
нікації між тими, хто шукає роботу, 
і працедавцями), запросили їх на ви-
робничу й переддипломну практики, 
ознайомили з можливостями не лише 
працевлаштування, а й кар’єрного 
росту, „соціальним пакетом“, а ще 
звернулися до студентів із пропозиці-
єю: творити Україну вдома, а не шука-
ти щастя по закордонах. Фінансовий 
директор ТзОВ „ВЕЕМ — Металав-

топром“ Анна Шевців, яка шість років 
тому здобула вищу освіту, закликала 
студентів бути активними й не бояти-
ся труднощів при працевлаштуванні.

Уже те, що представники бізнесу 
самі вирушили в „народ“, не може не 
тішити: український бізнес поволі 
починає займати свою нішу на ринку 
України, незважаючи на спротив олі-
гархів. Щоб перемогти „багатоголову 
гідру“, потрібні кадри — молоді, іні-
ціативні, які не бояться брати відпові-
дальність на себе. До того, є ще старі 
кадри, готові поділитися з молодими 
своїм багатим досвідом. 

За підтримки проректора Рома-
на Коржа вже вдруге бізнесмени зу-
стрічаються з політехніками (до того 
були бесіди з економістами). Вони 
збирають пропозиції, дослухаються 
до думок студентів, керівництва ін-
ституту, Відділу працевлаштування 
та зв’язків з виробництвом, готові не 
лише співпрацювати з інститутами, 
а й допомагати реально впливати на 
підготовку школярів (після об’єднан-
ня різних предметів школярі, фактич-
но, не знатимуть жодного, що неод-
мінно негативно вплине на нове по-
повнення університетів) тощо.

Сторінку підготувала
 Катерина ГРЕЧИН
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обмін досвідом

Лекція для бельгійських студентів
Завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки 

матеріалів професор Зоя Дурягіна та доцент Тетяна Тепла 
побували на Днях науки в Католицькому університеті м. Льовен 
(Бельгія) і прочитали лекції тамтешнім студентам. 

Захід відбувся в рамках виконання 
проекту Еразмус+ КА1 (навчальна мо-
більність). На ці Дні науки з’їхалися 
викладачі з різних університетів Єв-
ропи і не лише — скажімо, з Ізраїлю. 
У програмі заходу були лекції на ви-
бір студентів, які закордонні викла-
дачі читали у Льовенському універси-
теті. Представники Львівської полі-
техніки впродовж п’яти днів провели 
вісім годин лекцій з інженерного 
матеріалознавства: Зоя Дурягіна — 
про проблеми корозії та захисту від 
неї різних конструкційних матеріа-
лів, Тетяна Тепла — про різні методи 
інженерії поверхні, які використову-

ють для керованої зміни функційних 
властивостей поверхні деталей ма-
шин та елементів конструкцій.

Бельгійські студенти, як вияви-
лося, не конспектують лекції, адже 
отримують увесь роздатковий ма-
теріал. Також викладачі свої пре-
зентації викладають у віртуальному 
просторі. У Католицькому універси-
теті не контролюють відвідування. 
Однак прискіпливі до зарахування 
результатів навчання. Левову частку 
матеріалу студенти вивчають само-
стійно, тому чимало часу проводять 
у бібліотеках, працюють з електрон-                                                                
ними підручниками, довідковою 

літературою. За спостереженнями 
наших викладачів, бельгійські спу-
деї більш раціональні та вмотивова-
ні. Часто студенти різних напрямів 
підготовки об’єднуються, щоб вико-
нати конкретне практичне завдання, 
наприклад, виготовити модель елек-
тромобіля. Тоді прикладні механіки 
конструюють, електромеханіки ро-
блять те, що стосується електричних 
механізмів, матеріалознавці добира-
ють новітні матеріали, зварюваль-
ники працюють над зварними з’єд-
наннями. Готовий електромобіль 
виставляють на оглядовий майдан-
чик університету.

На думку наших викладачів, 
співпраця за програмою Еразмус+ 
дає добрий досвід для успішної під-
готовки майбутніх фахівців. 

Ірина МАРТИН

воркшоп

Студентські проекти забудови Львова
До Львівської політехніки на Міжнародний воркшоп Urban density 

lab Lviv 2017 з’їхалося майже сто учасників, студентів архітектурних 
шкіл із України, Польщі й Австрії. На сьогодні це найбільший воркшоп 
за всю історію його провeдeння.

До заходу долучився го-
ловний архітектор Львова 
Юрій Чаплінський. Він 
прочитав студентам лек-
цію про розвиток Львова. 
А викладачі ІАРХ розпові-
ли про урбаністичну щіль-
ність. Упродовж тижня 
студенти працювали над 

своїми концепціями. У 
червні вони з’їдуться зно-
ву, щоб представити свої 
готові проекти вже в місь-
краді.

— Цього разу маємо 16 
проектних груп. Ми запро-
понували учасникам ворк-
шопу створити проекти на 

двох ділянках — позаду 
церкви св. Анни і від го-
ловного до приміського 
залізничного двірця. Після 
ретельного вивчення тери-
торії, яке тривало близько 
п’яти годин, студенти взя-
лися виготовляти макети, 
— розповідає завідувачка 

кафедри містобудування 
Галина Петришин.

Отож, кожна група 
представила свій варі-
ант забудови виділених 
територій, про які в нас 
кажуть „проблемні“, а за 
кордоном — це шанс для 
втілення цікавих можли-
востей. Скажімо, на ділян-
ці за церквою св. Анни — 
гарний краєвид на місто. 
Отож, на цій території 
можна збудувати терасне 
житло із зеленими дахами. 
Австрійські студенти нега-
тивно сприйняли забудову 
на місці мехсклозаводу. 
Також подивовані, що при 
виході з головного вокзалу 
— відразу проїжджа части-
на, адже такого давно нема 
за кордоном. 

Загалом мета воркшопу 
Urban density lab — підви-
щення містобудівної щіль-
ності. Цікаві проекти учас-
ників можуть стати реаль-
ною пропозицією нашим 
архітекторам. 

Ірина МАРТИН| С
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успішний студент

Соціологія може допомогти суспільству

Нещодавно першокурсниця магістратури Анна Яровенко, 
яка навчається на соціології, здобула друге місце на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 
соціології. Конкурс відбувся в Харківському педуніверситеті 
ім. Г. Сковороди. Сьогодні дівчина ділиться з читачами 
враженнями від конкурсу, а також розповідає про фах 
соціолога і про те, як саме свого часу його обрала.

Соціологію обрала 
спонтанно

— Коли я вступала, це не було 
аж таке обдумане рішення — іти на 
соціологію. Тоді ще не знала, ким 
хочу бути. Тому подивилася, на які 
спеціальності проходжу, як можу 
„вирости“, коли здобуду той чи той 
фах, а потім… вибрала соціологію, 
— починає розповідати Аня. 

Батьки вирішили не втручатися 
у вибір доньки, дозволили їй зроби-
ти це самостійно. Дів- чина вважає, 
що коли закінчуєш школу, то ще 
зарано приймати таке важливе рі-
шення — вибирати професію, адже 
світ щойно перед тобою відкрива-
ється, і ти, 17-річний, здебільшого 
сам не знаєш, чого хочеш. Уже в 
бакалаврській праці Аня вирішила 
досліджувати чинники, які вплива-
ють на дитину, коли вона вступає 
до вишу, чи ці чинники насправ-
ді повинні впливати на вибір і чи 
можна якимсь чином оптимізувати 
їх та коли це починати… Студент-
ка провела опитування, дослідила 
проблему, проаналізувала все й 
дійшла до того, що вже у 8–9 класі 
треба шукати себе фахово.

— Цікаво, що ті студенти, які 
вступали раніше, наприклад, мої 
ровесники, говорили, що на них 
впливали батьки, оточення. А ті, 
хто нині на 1–2 курсі, серйозно мо-
ніторили ринок праці, вивчали, де і 
ким зможуть працювати. Отож, те-
перішні абітурієнти враховують те, 
над чим я свого часу не задумува-
лася. Як-не-як, науково-технічний 
прогрес відіграє свою роль.

— А що саме треба робити у 8–9 
класі, щоб виявити свої схильності?

— Працювати з педагогами, 
шкільним психологом, зрештою, 
серйозно обговорювати це з бать-
ками. В 11 класі це робити запізно. 
Добре було б запровадити профо-
рієнтаційну роботу для школярів, 

наприклад, у центрах зай- 
нятості, де знають ринок 
праці, мають усю статис-
тику щодо нього. Навіть 
у молодших класах треба 
шукати свої можливості, 
розкривати їх — щоб зна-
ти, над чим згодом я зможу 
працювати. Батьки не по-
винні навантажувати дитину 
всіма можливими заняттями, 
а шукати, до чого їй душа 
лежить. Одного разу на 
запитання про своє ди-
тинство один відповів: 
„Ходив на математику, 
англійську, малювання, 
музику“. А інший на те: 
„А мене батьки любили“. 
Однак ці батьки, які надмірно не 
навантажували дитину, якимсь чи-
ном зуміли простежити за її схиль-
ностями. Так, можна себе пробува-
ти в усьому. Що не вдається — то 
це не твоє.

Сподобалося вчитися
Анна в дитинстві пробувала ма-

лювати. А тепер її робота (дівчина 
вже працює) частково пов’язана з 
малюванням — працює в ІТ-ком-
панії ux-дизайнером. Дівчина роз-
повідає, що їй усе і завжди цікаво, 
тому за кожної нагоди пробує себе 
в новому.

Змалку дівчина вивчає англій-
ську, значну увагу приділяє знан-
ням української, у старших класах 
пробувала проводити свята. Ці 
маленькі взаємодоповнення „злі-
пили“ її.

У шкільні роки Анна Яровенко до 
навчання ставилася як до обов’язку: 
треба — то треба. В університеті їй 
це стало цікаво, хотілося ходити на 
пари.

— Соціологія — така наука, яка 
охоплює дуже багато галузей. Отож, 
навіть якщо мені не лежить душа до 

досліджень, то можу пра-
цювати в іншому напрямі, 
скажімо, більше з людьми 
чи в піарі.

На другому курсі заціка-
вилася конференціями. 
Але тоді могла бути 
лише слухачем. І ко-
ристала з цих нагод. А 
коли готувала курсову 
про сферу зайнятості, 
то разом із науковим 
керівником Наталею 

Коваліско почала писа-
ти перші наукові праці, 
подавати тези на соці-
ологічні конференції. 
Її перша всеукраїнська 
конференція була на 
третьому курсі, у Львів-
ській політехніці. За рік 

студентка почала замис-
люватися про аспіранту-

ру. Отож, до магістратури 
вступала вже зважено. На 

конкурс до Харкова по-
везла своє чергове дослі-

дження про чинники, які 
впливають на людину в її професій-
ному самовизначенні. 

Не лише цифри,                                       
а й спілкування

Анна Яровенко вдало поєднує 
навчання й роботу, у якій вивчає 
користувацький досвід — тобто те, 
що впливає на людину, коли вона за-
ходить на сайт, що треба робити для 
того, щоб удосконалювати ІТ-послу-
ги для користувачів. У роботі прово-
дить бізнес-аналітичні дослідження. 
Уважає, що в майбутньому не зможе 
працювати лише як науковець чи як 
практик. Мріє вдало це поєднати. 

— Чим цікава робота соціолога?
— Насамперед тим, що доводить-

ся працювати не лише з цифрами, а 
передовсім комунікувати з людьми, 
проводити аналітичні дослідження, 
робити прогнози. Не можу ствер-
джувати, що це така альтруїстична 
професія, але частково так. І якщо 
соціологія може хоча б трохи допо-
могти суспільству, то це вже великий 
крок... Головне, щоб наші рекомен-
дації почули ті, хто може їх втілити. 

Ірина МАРТИН
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абітурієнт

Не проґав свій шанс
Наближається вступна кампанія, тож до Приймальної комісії 

університету часто телефонують потенційні абітурієнти, 
цікавляться вступом до Політехніки. Яких змін до „Правил 
прийому…“ їм очікувати? Про це розмовляємо з відповідальним 
секретарем Приймальної комісії Романом Шуляром.

— Романе Віталійовичу, які най-
цікавіші новини чекають вступників?

— 28 квітня ми проведемо Все- 
українську олімпіаду для професій-
ної орієнтації вступників. Узявши 
в ній участь і здобувши перемогу, 
можна отримати додаткові бали до 
ЗНО під час вступу саме на інже-
нерно-технічні і математично-при-
родничі спеціальності (згідно з 
додатком до „Правил прийому…“, 
№ 7). Для цього треба спочатку в 
онлайн-олімпіаді набрати 75 балів 
зі 100 можливих із одного з чотирьох 
предметів (фізики, хімії, математики 
чи іноземної мови (англійська, ні-
мецька, французька). А вже на дру-
гому турі треба набрати 90 балів, які 
після перерахунку становитимуть 
до 20 балів. Знання з цих предметів 
важливі для навчання у Львівській 
політехніці. Подібні олімпіади про-
вадять у багатьох університетах, але 
небагато з них мають такий широкий 
спектр спеціальностей, який є у нас. 
Тому нашим потенційним вступни-
кам важливо не програти конкурен-
цію й отримати за свої знання бю-
джетне місце. 

— Навіщо міністерство запрова-
дило такі олімпіади? 

— Найперше, для підтримки 
спеціальностей, де є проблеми з на-
бором. Звичайно, не всі вони в Полі-
техніці потребують такої підтримки. 

— Що означають 20 балів до ЗНО?
— Це додаткові до 7 балів, які до-

повнюють конкурсний бал. Якщо в 
Політехніці на державне місце біль-
шості спеціальностей прохідний бал 
становить 150 і вище, то переможці 
олімпіади автоматично гарантують 
собі державне місце. 

— Як проходитиме олімпіада?
— Для участі в першому турі 

потрібно зареєструватися на сайті 
Львівської політехніки включно до 
28 квітня. Почнеться перший тур 
онлайн-олімпіади о 15 годині. Зай-

ти на наш сайт можна 
з дому чи шкільного 
інтернет-класу й від-
повісти на запитан-
ня. Після закінчення 
тестування кожен 
учасник отримає ре-
зультати турнірної таблиці. Очікує-
мо до тисячі учасників. Важливо, що 
цей онлайн-тур додаткових балів до 
конкурсу не дає, але є своєрідною пе-
репусткою до другого, очного туру. 
Другий тур серед переможців пер-
шого туру відбуватиметься у стінах 
Львівської політехніки. Ми вже має- 
мо зареєстрованих кількасот учасни-
ків на онлайн-тур. 

— Чи мають право брати участь в 
олімпіаді слухачі підготовчих курсів?

— Слухачі курсів мають дуже 
сприятливі умови вступу, бо отрима-
ють до 10 балів за курси і мають пра-
во на 20 балів до одного предмета зі 
ЗНО, набравши до 90 й більше балів 
в олімпіаді. Загалом, це 17 додатко-
вих балів. Така новація у „Правилах 
прийому…“ — уперше від початку 
вступних кампаній. Дуже раджу шко-
лярам не проґавити свій шанс.

— Як не потрапити у власну 
пастку, здаючи документи до вступу 
онлайн?

— Випускники шкіл після отри-
мання результатів ЗНО можуть уже 
від 27 червня реєструватися на мі-
ністерському сайті „Освіта — усім“. 
Варто це робити одразу, щоб не ви-
никли проблеми, коли від 12 липня 
вступники масово подаватимуть за-
яви на вступ, через що система може 
часто „зависати“.

— Чи будуть ще якісь зміни у „Пра-
вилах прийому…“?

— Про це точиться дискусія. Пер-
шочергово, це стосується переліків 
предметів ЗНО, адже міністерство 
отримало багато пропозицій від 
вступників і найближчим часом, 
можливо, перейде на торішню сис- 

тему вибору предметів, коли 
третім буде один із трьох (на-
разі — один із двох). „Один 
із трьох“ суттєво розширить 

можливості вступників при ви-
борі різних спеціальнос-

тей. Незважаючи на те, 
що перелік спеціаль-
ностей для вступу ско-
рочено з п’яти до чоти-
рьох, з яких можна по-
дати заяву на бюджет, 
це дасть можливість із 
різними ЗНО охопити 

більшу кількість спеціальностей.
Друга велика зміна стосувати-

меться переліку пільгових категорій, 
до яких увійдуть особи, котрі брали 
участь у Революції Гідності та в АТО. 
За Львівською політехнікою збе-
рігається статус уповноваженого з 
прийому кримчан. Там теж очікуємо 
зміни. Третя велика зміна — випуск- 
ники-українці іноземних шкіл 2017 
року матимуть право вступати цього 
року до вишів України з іноземним 
атестатом без ЗНО. Це право вони 
мали раніше, але протягом останніх 
трьох років вони його втратили. У 
2015–2016 роках ми мали сотні та-
ких звернень, але зарадити нічим не 
могли: такі діти мусили вступати у 
закордонні виші, рік там провчитися 
і аж тоді перевестися в Україну.

— Чи очікуються зміни для випус-
кників коледжів?

— Вступники на базі коледжів з 
дипломами молодшого спеціаліста, 
змінюючи „рідну“ спеціальність, 
були позбавлені бюджетного місця. 
Міністерський список спеціальнос-
тей дозволяє нині вступати на деякі 
спеціальності перехресно, не втра-
чаючи воднораз права на бюджетне 
місце. Тому, обираючи спеціальність, 
ці випускники мають бути дуже уваж-
ні. Щороку вступників із коледжів у 
нас більшає на 500–700 осіб. Вони по-
повнюють групи на другому — тре-
тьому курсах, вступають на скороче-
ний термін навчання. Однак держава 
щороку зменшує для них кількість 
бюджетних місць, тому все ж варто 
більше орієнтуватися на навчання 
за кошти фізичних і юридичних осіб. 
Великий позитив у тому, що Політех-
ніка намагається ціни на навчання 
суттєво не піднімати. 
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разом із BEST

Роботодавці прийшли на ІЯК
Перетворивши масштабний проект у традицію, студенти 

довели, що мають добру команду та далекоглядне розуміння 
розвитку і знають, як досягнути результату. 5–6 квітня вже 
вдесяте на Інженерний ярмарок кар’єри до Львівської 
політехніки прийшли роботодавці, щоб познайомитися та 
об’єднатися у спільних зацікавленнях зі студентами. Захід 
організувала Міжнародна студентська організація BEST. 
Привітали учасників ІЯК проректор Роман Корж і керівник 
відділу працевлаштування Олег Логуш. 

На розмаїття і кількість компа-
ній-учасниць захід завжди був і є ба-
гатий. Та, якщо торік ІЯК захопила 
хвиля ІТ-підприємств, то цьогоріч 
організатори акцентували на роз-
ширенні галузей. 

— Є щонайменше десять компа-
ній, які з нами співпрацюють упро-
довж десяти років і є постійними 
учасниками Інженерного ярмарку 
кар’єри. Звичайно, це зацікавлення 
двох сторін: студенти мають можли-
вість поспілкуватися безпосередньо 
з роботодавцями, а компаніям — це 
додаткова реклама й нагода розпо-
вісти, які вимоги мають до 
працівників, — пояснив від-
повідальний за корпоративні 
зв’язки ІЯК, студент другого 
курсу ІКТА, Пилип Панчен-
ко. — Узагалі, на нашому 
заході можна навіть просте-
жити розвиток компаній і те, 
як вони борються за увагу 
молоді різними креативними 
ходами. Щороку на Ярмарок 
приходять майже три тисячі 
студентів різних вишів і кур-
сів, хоча здебільшого справді 
зацікавлені подати резюме і 
працевлаштуватися старшо-
курсники чи випускники уні-
верситетів.

Серед компаній, які цьогоріч 
прийшли до політехніків: „Сві-
точ“, Silego, Gameloft, Binary 
Studio, SoftServe, Global Logic, Data 
Art, Ubisoft, Jabil, Mazars, Sombra, 
ELEKS, Tickets.ua, Adecco, Yazaki, 
Ostware Services, Flextronics, 
Agiliway, Tebodin, CrossRoads 
Labs, SymphonySolutions, Rocket 
Route, Infopulse, Leoni, Nexia DK, 
Wentrum, Vega Telecom та інші.

Ще за тиждень до початку ІЯК 
студенти мали нагоду відвідати 
цікаві лекції успішних практиків, 
зокрема дізналися „Як побудувати 

кар’єру в Україні і втекти на рік в 
Азію?“, „Як стартувати з нуля та ре-
алізувати власний проект?“, „Full 
Stack сучасної розробки, чи як пра-
цювати та керувати розробкою ко-
мерційного проекту“ тощо.

— Ярмарок із кожним роком ор-
ганізовують професійніше, а тому 
більшає кількість компаній та ва-
кантних пропозицій, відчувається 
й конкуренція за кращих студен-
тів. Через BEST роботодавцям лег-
ше „достукатися“ до студентів, які 
готові працювати та розвиватися, 
— зазначила представник компанії 
SumphonySolutions Ірина Возна.

Та за будь-яким проектом стоять 
люди, які втілювали його в життя. І 
для того, щоб усе пройшло гладко, 
їм потрібно зробити більше, ніж 
просто багато.

— Торік це був перший проект, 
який я бачив зі середини. А тепер 
— організовую його. На початку 
важко було навіть уявити, скіль-
ки всього доведеться зробити, які 

„пожежі“ загасити, аби 
добре порозумітися з ко-
мандою. Для цього навіть 
заглиблююся в психоло-
гію. Зараз я задоволений 
результатом, тим, що зміг 
знання застосувати на 
практиці, переосмислити 
якісь власні усталені іс-
тини, особливо щодо сто-
сунків із людьми, навчив-
ся працювати в команді, 
— розповів головний ко-
ординатор та організатор 
ІЯК, третьокурсник ІКНІ 
Роман Гудима.

Наталія ПАВЛИШИН

— Чи є якісь новації для магістрів?
— Цього року окремі магістер-

ські спеціальності (а таких у нас є 
19), через ліквідування ліцензій спе-
ціалістів, можуть зіткнутися з проб-                         
лемами вступу до магістратури, бо 
бракуватиме ліцензійних місць. Це 
нині вирішують шляхом перероз-
поділу вільних ліцензійних місць 
між спеціальностями в межах галу-
зі знань. Є ще й перехресний вступ, 

тож вступники можуть скориста-
тися тим правом, розширивши свої 
знання за рахунок нової спеціаль-
ності в магістратурі. Тим багато хто 
користає, бо це дозволяє збільшити 
шанси на працевлаштування, забез-
печує кар’єрне зростання. У плані 
обсягів державного замовлення для 
перехресників на магістратурі обме-
жень нема — вони теж можуть пре-
тендувати на бюджетні місця. Крім 

цього, до нас приходять випускни-
ки-бакалаври інших вишів. Торік ми 
мали понад 1,5 тисячі заяв від тисячі 
вступників. Цього року очікуємо їх-
нього збільшення, бо не всі універ-
ситети мають достатню кількість 
магістерських місць. Будемо їм про-
понувати спеціальності, де нема сут-
тєвого дефіциту ліцензійних місць.

Спілкувалася 
Катерина ГРЕЧИН
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книжкова толока

Зшиваймо Україну словом і мистецтвом

Галицький Миколаїв водинадцяте (!) приймав ХІ „Книжкову 
толоку“. Без перебільшення можна стверджувати, що це 

щорічне свято української книжки не поступається традиційному 
Львівському книжковому форуму. Невеличке районне містечко 
на три дні стає не лише місцем реалізування книжкових виданків, 
а й конференцій, лекцій, дискусій, „круглих“ та инших столів, 
де відбуваються цікаві, а головно, плідні літературні зустрічі, 
семінари, майстер-класи та автограф-сесії митців з усієї України. 

Гаслом цьогорічного книгофе-
сту, який було присвячено 100-річ-
чю подій Української революції 
1917–1921 рр., стали рядки славетної 
Л. Костенко „Життя людського стро-
ки стислі — немає часу на поразку“. 

Програма книгофесту була вель-
ми насиченою — уже першого дня 
учасники толоки відвідали понад 30 
сільських шкіл і книгозбірень райо-
ну. Мені, разом із поетом Богданом 
Пастухом, випало їхати до Рудників-
ської ЗОШ й отримати море позити-
ву від вдячних і допитливо-уважних 
школярів. Як і незнайомий Шев-
ченків спадок, так і знайомі мовні 
проблеми жваво обговорювали й за-
любки фотографувались із гостями 
ті, хто невдовзі продовжить справу 
своїх попередників і нарешті пере-
могою закінчить розпочаті револю-
ційні зміни. 

Від другої половини п’ятниці та 
впродовж суботи й неділі центром 
подій був Миколаївський палац 
культури, де на обох його повер-
хах вирував книжково-мистецький 
ярмарок. На головній сцені один 

одного змінювали майстри пера і 
слова з Франківщини, Закарпаття, 
Рівного, Луцька, Тернополя, Льво-
ва. Окрім галичан, щедро ділилися 
своїми здобутками й хистом гості 
з Києва, Херсона, Запоріжжя, Пол-
тави, Дніпра, Краматорська, Хар-
кова… Програма книжкового свя-
та, як на мене, уповні врахувала всі 
верстви, статі й вік. Щоб уявити ді-
япазон тем і напрямів цього дійства 
наведу лише деякі його сторінки і 
креативних відників-модераторів: 
„Читати — це модно? Читати — це 
круто!“ (Л. Ніцой, Т. Качак), „Книж-
кова справа в Україні: реалії сього-
дення“ (М. Ватуляк, О. Антоник), 
„У рідному колі. Людина — сенс 
життя, місія і призначення“ (І. Гар-
маш, К. Немира), „Лиш сильним 
дано право на безсмертя“ (Є. Ла-
нюк, Я. Сватко), „Століття спроти-
ву і сподівань“ (С. Федак, І. Хома), 
„Поети української революції“ 
(Н. Мориквас, О. Лозова), Покли-
кання волонтерів „Любов страху не 
має“ (З. Медюх, Н. Кісман), „Україн-
ський пріоритет“ (В. Шовкошитний, 

І. Генташ), „Творчі здобутки“ (Г. Па-
гутяк, В. Габор), „Слово срібної зем-
лі“ (М. Дочинець, О. Гаврош), „Са-
мобутні й таємничі“ (Ю. Винничук, 
В. Даниленко), „Запоріжжя квітне в 
слові“ (О. Заставна, В. Терлецький), 
„Тернопільські візії“ (Г. Осадко, 
О. Вільчинський), „Франківський 
розмай“ (О. Деркачова, С. Процюк), 
„Гості з Рівенщини“ (Г. Гнатюк, 
М. Тимчак), „Львівський жіночий 
клуб“ (Д. Корній, Л. Долик), „Мовні 
глибини“ (Т. Прохасько, М. Кіянов-
ська), „Мовно-культуровий фронт“ 
(автор цих рядків, Г. Вдовиченко), 
„Літературна кухня“ (С. Синюк, 
В. Люліч), „Цілюща сила слова“ 
(М. Чумарна), „Любов’ю-Пам’ят-
тю Причастя. Діялоги з Поетесою“ 
(З. Суходуб)…

Окрім цього: театралізований 
перфоманс і спеціяльна програма 
для молоді „Повна розвіртуалізація. 
Справжні поетичні батли на літсу-
тінках“ (О. Чупа, Я. Каторж); дитя-
чі програми — „Казкові пригоди“, 
„Кольорові намистинки“, „Подорож 
до країни чарівних букв“, „Котя-
чі історії“, „Розширений світогляд 
— основа гармонійного розвитку“, 
„Читаймо з дитиною“, „Книгознав-
ча вікторина“. 

Свято української книжки в мі-
стечку над Дністром уже переросло 
межі лише літературного. Воно є 
місцем зустрічі з музиками-бардами, 
малярами, скульпторами й різнома-
нітними народними майстрами, а 
цьогоріч додали до програми ще май-
стер-класи й розваги. 

Иноді чуєш — один у полі не вояк, 
але поглянувши на цю спокійну й не-
показну пані навіть уявити важко, 
як їй це вдається вже водинадцяте. 
Господарка львівського „Книжково-
го дворика“ та ще двох книгарень у 
Стрию й Миколаєві Люба Хомчак до-
вела, що за бажання й одному можна 
чимало здійснити. Зокрема, зоргані-
зувати понад 20 видавництв і понад 
100 митців, із якими треба було попе-
редньо домовитися, забезпечити всіх 
найпотрібнішим, продумати логіс-
тику заходів, підготувати інформа-
ційну підтримку, погодити з місце-
вою владою й безліч усього, без чого 
таке масштабне дійство ніколи б не 
відбулося. Свого часу я вже писав про 
очолюваний нею мистецький десант 



ч. 12 [2972]
 13 — 26 квітня 2017 11ПРОСВІТА
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Просвітяни говорили про Великдень                  
та просвітницьку роботу

Чергове засідання Ради Товариства „Просвіта“ Львівської 
політехніки, яке відбулося 5 квітня, розпочалося з приємного 

— нагороджували переможців студентського конкурсу читання 
Шевченкової поезії. 

Надійшла відповідь Міністерства 
освіти і науки України на лист Това-
риства „Просвіта“ стосовно стану 
викладання українськоцентричних 
предметів і мови навчання. У листі 
зокрема наголосили, що на підста-
ві звернень освітніх та громадських 
організацій прийнято ухвалу щодо 
викладання в школі окремих пред-
метів — української та зарубіжної 
літератури. Зазначено також, що 

мовою освіти в Україні є державна. 
Розв’язують питання й щодо викла-
дання українськоцентричних пред-
метів у вишах. 

Обговорювали на „Просвіті“ й 
про святкування сотої річниці Укра-
їнської революції 1917–1921 років. 
Просвітяни спільно із Народним 
домом „Просвіта“ планують восени 
поїздку на Хортицю та в гості до за-
порізьких політехніків. 

Носії просвітництва обговори-
ли святкування Великодня. Вони 
підготували вітальні плакати, які 
розвісять у корпусах Політехніки, 
а також закликали всіх працівни-
ків у великодній вівторок прийти 
у вишиванках. Крім цього, пропо-
нують студентам-львів’янам змо-
білізуватися та влаштувати для 
студентів, які приїхали навчатися 
до нас зі сходу та півдня країни, 
справжній львівський Великдень 
із відвідинами найцікавіших свят-
кових заходів. 

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар

16 квітня — Воскресіння Христове. 
18 квітня — Міжнародний день пам’ят-
ників та історичних місць. 
22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книжки та 
захисту авторського права. 

Пам’ятні дати
14.04.1841 — народилася Христина Алчев-
ська, український педагог-просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерід-
зе, український скульптор, кінорежи-
сер і драматург.
15.04.1844 — народився Теофiл Копис-
тинський, український живописець.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці зітк-
нувся з айсбергом і затонув „Титанік“.
15.04.1968 — помер Борис Лятошин-
ський, український композитор.
16.04.1848 — скасування панщини в 
Габсбурзькій імперії, до складу якої 
входила тоді Галичина.

16.04.1956 — помер Петро Карманський, 
український поет-модернiст, перекла-
дач „Божественної комедії“ Данте.
17.04.1873 — помер Семен Гулак-Арте-
мовський, славетний український ком-
позитор i оперний співак.
18.04.1882 — народився В’ячеслав Ли-
пинський, політичний діяч, історик, 
соціолог, публіцист.
18.04.1897 — народився Мар’ян Кру-
шельницький, український актор, ре-
жисер i педагог.
21.04.1871 — народився Володимир Гна-
тюк, український фольклорист i лiтера-
турознавець.
21.04.1910 — помер Марко Кропивниць-
кий, український драматург, режисер i 
актор, один із основоположників укра-
їнського професіонального театру.
21.04.1947 — польські власті розпочали 
геноцидну акцію „Вiсла“ проти корін-
ного українського населення Надсян-
ня, Лемкiвщини та Холмщини.

21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, 
український історик, академік.
22.04.1919 — загинув Остап Нижанків-
ський, український композитор, гро-
мадський діяч, хоровий дириґент.
22.04.1922 — у Подебрадах відкрито 
Українську господарську академію.
22.04.1985 — померла Стефанія Ге-
бус-Баранецька, українська художни-
ця-графік.
23.04.1875 — народився Модест Сосен-
ко, відомий український маляр.
25.04.1915 — початок боїв Українських 
Січових Стрiльцiв на горі Макiвцi.
25.04.1927 — помер Марко Черемшина 
(Iван Семанюк), український письмен-
ник i громадський діяч.
26.04.1890 — народився Микола Зеров, 
український поет, перекладач, лiтера-
турознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чор-
нобильської АЕС — це стало початком 
найбільшої екологічної катастрофи.

на Схід: Краматорськ, Слов’янськ, 
Костянтинівка. А ще ж були Полта-
ва, Миргород, Запоріжжя, Херсон, 
Нова Каховка й Ужгород, а в перших 
числах квітня нас чекає Шевченків 
край — Черкащина. 

Громадська ініціятива, за вмі-
лого керування креативних особи-

стостей, здійснює вельми потрібну 
в наш час культурницько-просвіт-
ницьку роботу, яку, за великим ра-
хунком, мала б виконувати держава 
протягом усіх 25-ти років. Переко-
наний, що не топтав би нині ті наші 
терени московитський чобіт, якби 
там панували українське слово, 

книжка, пісня, театр. Оскільки саме 
українська мова в усіх її вимірах є не 
лише засіб спілкування, а — найді-
євіший націотворчий чинник. Зши-
ваймо й далі Україну дієвим словом 
і неповторним нашим мистецтвом!

Микола ЗУБКОВ
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Молодь готується до Великодня
Усі причетні до діяльності Центру студентського капеланства 

(ЦСК) ЛА УГКЦ повним ходом готуються до Великодніх свят. 
Для них це завжди цілий комплекс заходів, подій та обов’язково 
— поїздки на східну Україну, в Костянтинівку.

Приготування молоді до свят 
розпочалися ще два тижні тому: 
вони долучилися до щорічної ак-
ції „Благодійна верба“, яку органі-
зовує Фундація Святого Миколая, 
і в підземеллі Гарнізонного храму 
свв. апп. Петра і Павла виготовляли 
композиції з вербових гілочок.

А минулого тижня два дні поспіль 
усі охочі — студенти, викладачі, діти 
— писали писанки в студентському 
гуртожитку № 11. Виготовити собі 
великодню писанку прийшло дуже 
багато молоді. Для них провели 
короткий відео майстер-клас і по-
яснили, що і як правильно робити, 
щоб усе вдалося. Робота кипіла, віск 
шкварчав, усі по-дитячому раділи 
писанкам і зафарбованим пальцям та 
дивувалися, як вдалося замалювати 
яйця в той чи той колір.

На сам Великдень біля Студент-
ського храму Блаженного свщмч. 
Олексія Зарицького для парафіян та 
всіх охочих організують гаївки. Ок-
ремо великодні забави будуть і для 
студентів-політехніків — 25 квітня.

А наприкінці квітня молодь ви-
рушить на схід із кількаденними 
заходами. Волонтери Центру сту-
дентського капеланства ретельно 
готуються до цієї поїздки, проходять 
своєрідні вишколи та майстер-класи. 

— Ми їздимо в Костянтинів-
ку регулярно, щоразу охоплюючи 
нові напрями та збільшуючи коло 

зацікавлених у нашій роботі. Має-
мо просвітницьку місію, а також хо-
чемо розвіяти стереотип, який там 
побутує, що УГКЦ — це якась секта. 
Ми провадимо табори на базах шкіл 
та культурних спільнот. Тепер їха-
тимемо з циклом лекцій „Світло в 
Тобі“ і „Світло в кожному з нас“, які 
розраховані на дітей до п’ятнадця-
ти років. Це досить складна тема, 
тому доповнюватимемо її різними 
іграми, дискусіями. Хочемо більше 
уваги приділити саме катехизації: 
розповідатимемо про загальнолюд-
ські принципи, про діла милосердя. 
Минулі рази ми вже з ними спілку-
валися на різні теми й часто просто 
були вражені глибиною і зрілістю 
їхніх думок, баченням та розумін-
ням тем, — розповіла працівниця 
ЦСК, магістрантка першого курсу 
ІГСН Наталка Гнип. 

Реалізовувати задуми на сході 
допомагає молоді місцевий свя-
щеник УГКЦ отець Віталій. Таким 
чином напрацьовуємо своєрідне 
підґрунтя для майбутнього. На міс-
цевому рівні проводитимуть свято, 
пізнаватимуть традиції, водити-
муть гаївки. Минулорічні такі за-
ходи заохотили чимало учасників, 
тож і цього разу сподіваються, що 
бігатимуть „ременя“, принаймні не 
менш завзято, ніж попереднього 
року.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

На свято Входу Господнього до 
Єрусалима глава УГКЦ Блажен-
ніший Святослав звернувся до 
молоді. У тексті зокрема йдеться: 
„У молодому віці, ми часто шкоду-
ємо за минулим і поводимося як 
„старі духом“, відчужуючись від 
усього довколишнього замість 
того, щоб змінювати – боїмося но-
вого, замість того, щоб пізнавати –                   
нарікаємо на все, що нас провокує 
жити в повноті та зростати. Не 
нарікаймо на наші негаразди, бо 
можемо їх побороти. Не нарікаймо, 
а працюймо, прислухаючись до слів 
праведного Митрополита Андрея 
Шептицького (Послання до молоді, 
1932 р.): „Не зривами одної хвили-
ни, лише безупинними зусиллями 
та жертвами аж до крови рухається 
народ…“. 

Понад 1000 пластунів зі всієї 
Львівщини 8 квітня відзначили 
105-ту річницю від Дня Першої 
пластової присяги. Після урочис- 
тостей, що відбувалися на площі 
біля пам'ятника Іванові Франкові, 
пластуни пройшли маршем до Ли-
чаківського кладовища, де поклали 
квіти до меморіалу Пласту та могил 
засновників Пласту й полеглих 
українських звитяжців. Також цьо-
го дня група пластунської молоді 
вшанувала пам’ять видатних укра-
їнців, похованих на Раковицькому 
цвинтарі у Кракові (Польща). 

Понад сім років місія „Центр Опіки 
Сиріт“ ЛА УГКЦ організовує акцію 
„Великодні забави для дітей“ у 
Музеї народної архітектури та 
побуту ім. Климентія Шептиць-
кого („Шевченківський гай“). 
Цьогоріч захід відбуватиметься 
20 квітня з 14.00 до 17.00. У забавах 
беруть участь діти-сироти, зі склад-
ними життєвими обставинами, які 
навчаються у школах-інтернатах 
Львова та області, з дитячих будин-
ків сімейного типу, які постраж-
дали внаслідок АТО. Долучитися 
до проведення Великодніх забав 
можна, придбавши благодійний 
квиток в інформаційному цен-
трі Гарнізонного храму. В такий 
спосіб допоможете організувати 
дітям веселе свято у колі великої 
родини. Деталі за телефоном:                                                                                    
097 29 53 606 — о. Роман Прокопець, 
096 74 97 980 — Ірина.

За матеріалами інформагенцій



ч. 12 [2972]
 13 — 26 квітня 2017 13МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

цікавий студент

Футбол, Queen і Трюдо формують 
Богдану Воят
Влучити „в десятку“ — це, мабуть, 

найкраще відчуття, що стосується 
вибору, особливо, якщо він впливає 
на життєву дорогу. Першокурсниця 
кафедри політології та міжнародних 
відносин ІГСН Богдана Воят, обравши 
серед інших вишів Львівську політехніку, 
від першого дня зрозуміла — тут буде 
цікаво та круто.

— Я переконана, що Політехні-
ка — прогресивний університет, де 
є безліч можливостей для власного 
вдосконалення та пошуку перспек-
тив. І вже після посвяти в студенти 
зрозуміла, що не помилилася. Мені 
сподобалося тут усе, а знайомство з 
викладачами (вони всі прогресивні: 
самі вчаться і нас учать) стало ще 
одним величезним знаком оклику 
в моєму переконанні, що тут буде 
класно, — наголосила Богдана.

Навчання студентці теж дуже 
подобається. Каже, що семінари, 
які здебільшого проходять у фор-
мі діалогу, спонукають готуватися 
до них по-особливому, вишукуючи 
додаткову цікаву інформацію до 
теми. Такий діалог цікавий і викла-
дачам, й одногрупникам. 

— Від самого початку викладачі 
наголосили, що лекції дають лише 
базові знання. Якщо ж хочемо зна-
ти більше, маємо шукати інформа-
цію в різних джерелах. Та, зреш-
тою, якщо відповідати на семінарах 
лише те, що почули на лекції, то 
нецікаво передовсім самому собі. А 
ретельніший підхід до практичних 
занять урешті полегшує підготовку 
до сесії, — пояснила дівчина. 

Та Богдана Воят не з тих сту-
дентів, які обмежуються лише нав-
чанням. Від вересня дівчину не раз 
зустрічала на найрізноманітніших 
заходах, які відбувалися в нашому 
університеті, і не раз вона була їх 
активною учасницею. Каже, що ви-
користовує кожну можливість, щоб 
дізнатися щось більше поза обра-
ною спеціальністю. Бо переконана, 
що сьогодні замало бути просто 
добрим фахівцем у тій чи іншій га-
лузі, а треба за будь-яких обставин 
зуміти стати цікавим співрозмов-
ником. 

Зрештою, величезний спектр за-
цікавлень студентки ламає багато 
стереотипів про дівчат. Передовсім 
Богдана Воят захоплюється футбо-
лом: 

— Не граю у футбол, а подобаєть-
ся спостерігати за грою. Коли хтось 
говорить, що це просто двадцять 
двоє людей бігають за м’ячем, то це 
обурює. Бо насправді, для цієї гри 
треба бути не лише фізично, а й ін-
туїтивно розвиненим. Захоплення 
починалося з переглядів ігор фут-
больного клубу „Ювентус“, а оскіль-
ки вони грають із різними команда-
ми, то мимоволі почала переглядати 
матчі й інших клубів. Стараюся не 
лише спостерігати за грою футболіс-
тів, а й аналізувати її, — додала моя 
співрозмовниця.

Ще Богдану цікавить теніс: ця гра 
виробляє витривалість і уважність, 
вчить не здаватися. Вона не тільки 
переглядає тенісні поєдинки, а й грає 
сама.

Кінематограф і його мистецькі 
течії — ще одне зацікавлення сту-
дентки. Та найбільше дівчина фана-
тіє від легендарної група Queen.

— Про Queen-ів знаю все. Вони 
мене підштовхують до розвитку і є 
взірцем багато в чому, особливо, як 
поводитися на людях. Мрію поїхати 
в Англію, щоб побувати біля будинку, 
де жив Фредді Мерк’юрі. 

Щоб краще розуміти специфіку 
обраного фаху та його застосуван-
ня на практиці, Богдана Воят не об-
межується теоретичною класикою, 
а цікавиться думками сучасних сві-
тових політиків. Каже, що це допо-
магає їй цілісно формувати власне 
бачення. Її улюблені гравці політич-
ної арени — Девід Кемерон і Барак 
Обама. Та особливо захоплюється 
прем’єр-міністром Канади Джасті-

ном Трюдо. Він своєю багатогран-
ністю, відкритістю, бажанням до-
помагати є для неї своєрідним доро-
говказом, за думками якого їй цікаво 
прямувати. 

— У майбутньому хочу розви-
ватися в своїй професії. Звичайно, 
мрію працювати в Міністерстві за-
кордонних справ і старатимуся всі-
ляко йти до цієї мети. Перспективи в 
будь-якому разі є, бо діапазон роботи 
в цій сфері доволі широкий, — поді-
лилася думками дівчина.

У вільний час, якого в Богдани за-
раз не так багато, бо старається ре-
тельно вчитися, щоб добре себе заре-
комендувати, гуляє містом, читає — 
її улюблений автор Ден Браун, каже, 
що через його твори зацікавилася 
мистецтвом й архітектурою (мріє по-
бувати у Ватикані, щоб побачити на 
власні очі його архітектурну красу). 

Встигає студентка провадити й 
громадську роботу: в інститутському 
профбюро відповідає за рекламну ді-
яльність і є членкинею Студентської 
ради Львова. Подобається також 
декламування віршів на сцені, що 
зрештою спонукнуло взяти участь у 
конкурсі читців Шевченкової поезії 
в Політехніці та допомогло здобути 
призове місце. 

Щодо друзів, то найбільше цінує 
їхню відповідальність, людяність і 
почуття гумору. А ще переконана, 
що для того, аби дружити з кимсь, 
навіть не обов’язково бути знайоми-
ми „на живо“:

— У мене є подружка — одна із 
найкращих, із якою ми познайоми-
лися в соцмережах і вже понад три 
роки так спілкуємося. Вона зараз на-
вчається у Великій Британії. Мені по-
добається те, що хоч ми й не знайомі 
в реальному житті, однак дуже близь-
кі, як подруги. І можемо розповідати 
одна одній про все. Ми листуємося 
поштою, обмінюємося листівками. 
Вона, знаючи мою любов до головно-
го героя серіалу „Шерлок“ Бенедикта 
Камбербетча, узяла в нього автограф 
і переслала мені. Тобто для мене з та-
ких приємних моментів і формується 
дружба та добрі стосунки, — додала 
наостанок Богдана Воят.

Наталія ПАВЛИШИН
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На Великдень — на гаївку!
За кілька днів, на Великодні свята, багато людей, особливо 

молодь і діти, підуть до Шевченківського гаю на велике свято 
гаївки „Великдень у гаю“. Серед учасників цього дійства буде 
доволі цікавий етногурт „Жива“. Сьогодні ми розповімо про його 
учасниць, ознайомимо з репертуаром.

З’явилися в театрі
Зараз у „Живі“ співає вісім дівчат: 

Зоряна Починайко, Марта Пилатюк, 
Надя Іванців, Христина Гринишин, 
Таня Даниленко, Ліля Кравець, Катя 
Планковська, Оксана Олейніченко. 
Звісно, далеко не всі мають музичну 
освіту, але всі люблять співати. Кож-
на має цікавий досвід знайомства з 
давньою українською піснею. 

Гурт утворили на межі 2013–2014 
років, саме тоді, коли починалася Ре-
волюція Гідності. Зоряна (студентка 
режисури) і Надя (медик-психоте-
рапевт) відвідували творчу лабо-
раторію при театрі Л. Курбаса. Там 
і познайомилися. У дівчат почали 
виникати ідеї створювати вистави, 
зокрема на основі української об-
рядовості. Отож, їхнє тріо (була ще 
Марта, яка згодом виїхала за кордон) 
почало вчити народні пісні, співати 
їх на голоси. А потім таки відмови-
лися від вистави, вирішивши лише 
співати. З’явилася й відразу ж при-
жилася назва гурту — „Жива“ (Жива 
— богиня родючості у слов’ян). 

До гурту поступово приходили 
інші дівчата, хтось відходив, а хтось 
залишався. Коли доєдналася Марта 
Пилатюк, то почали співати профе-
сійніше, адже Марта має музичну 
освіту. Відтак почали готувати свій 
репертуар.

Віддаємо перевагу 
старовинним пісням

„Жива“ виконує пісні до обря-
дових циклів, пов’язаних із порами 
року: узимку — колядки, навесні — 
веснянки, потім — русальні, обжин-
кові, окремо, поза календарем, ве-
сільні. Останні мріють колись від-
творити на справжньому весіллі. Із 
цими піснями дівчат уже долучали 
до однієї з вистав на сцені Першого 
театру. 

— Колись не думала, що співа-
тиму в колективі. Навіть не замис-
лювалася, що маю до того хист. Але 
це народний спів. Його можна не 
тільки навчитися, а й мати всереди-
ні. Моя бабця співала, мама співа-
ла. Народний спів у мені від самого 
дитинства. Це так у душу запало… 
Щобільше, коли ми почали співати, 
то були страшні події на Майдані, по-
тім війна почалася. І те, що ми співає-
мо, мені дуже допомагало. Тоді я зро-
зуміла, що в українській історії було 
чимало страшного й дуже трагічного, 
і це все відтворено в піснях. Отож, 
сама глибина неприємного пережи-
вання може бути дуже красивою. Це 
вражає, — розповідає Надя Іванців.

„Жива“ зазвичай концертує у 
„Дзизі“, „Штуці“, загалом усюди, де 
їх запрошують, або ж просто на ву-

лиці. Беруть участь у фестивалях, 
зокрема в „Етновирі“, „ТуСтані“. Ді-
вчата фактично не співають сучасних 
пісень, а натомість вишукують давні. 
Кажуть, що тепер їх легко знаходити, 
адже багато є в інтернеті. Зазвичай 
вишукують записи чи ще необробле-
ні матеріали. Кажуть, що цікаво було 
б поїхати у фольклорну експедицію. 
Отож, є такі ідеї на літо. 

— Дотримуємося такого підходу, 
що не переспівуємо старовинні тво-
ри один до одного. Шукаємо власну 
інтерпретацію, самі музично обро-
бляємо, додаємо власні вкраплення 
інструментів, — пояснює Надя. 

Зоряна Починайко як свою ди-
пломну режисерську роботу підго-
тувала виставу, до якої задіяла всіх 
дівчат із „Живи“. А Оксана Олейні-
ченко на дипломну з моделювання 
одягу підготувала для свого гурту 
колекцію з етноелементами. 

Дівчата також вивчають давні піс-
ні інших народів — болгарів, грузи-
нів, поляків, сербів, литовців і навіть 
скандинавських народів. Планують 
улітку підготувати їхній концерт. А 
для охочих провадять майстер-класи 
народного співу. 

„Весно-весно, паняночко“
Великодніми днями в Шевчен-

ківському гаю лунатиме веснянкова 
програма „Живи“, де буде багато га-
ївок. Здебільшого дівчата співати-
муть маловідомі, старовинні весняні 
пісні. У їхньому репертуарі — кіль-
ка поліських, центральноукраїн-
ських (з Полтавщини, Київщини) та 
з Чернігівщини, яким притаманне 
різноголосся, а також із західних об-
ластей. Деякі переплітаються, тоб-
то переходять одна в одну. Оскільки 
гаївки є співочі, танцювальні, кри-
чалки, то дівчата їх чергують, а до 
танцювальних залучають глядачів, 
які охоче це підтримують. 

Отож, цього разу „Жива“ заплі-
татиме „Шума“, закликатиме весну 
і птахів, водитиме „Голубку“. Запи-
тання „Ой весно-весно, весняночко, 
де твоя дочка-паняночка?“ перейде у 
кричалку: „Почали ми весну воскре-
сати, почали вербочки та й вертати“, 
а відтак — у танцювальну „Весно, 
весно, весняночко, прийди до нас, 
паняночко, розбий мости криговії, 
розвій хмари сніговії“. Утім, краще 
прийти, самому все побачити й до-
лучитися до участі в гаївках.

Ірина МАРТИН
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Взаємопроникнення митця       
і глядача
У стінах галереї „Зелена канапа“ львівська художниця Ярина 

Мовчан представляє свою першу персональну виставку. Раніше 
мисткиня брала участь у багатьох групових вернісажах і запам’яталася 
їхнім відвідувачам упізнаваним стилем малювання. Теперішнє ж 
її „Проникнення“, на думку авторки, — це взаємопроникнення між 
людьми на духовому та метафізичному рівнях.

В експозиції 16 тво-
рів, невеликих і круглих, 
створених торік і цього-
річ. Ярина — випускни-
ця кафедри текстилю 
Львівського мистецько-
го коледжу ім. І. Труша 
та ЛНАМу, мама двох 
дітей та дружина іконо-
писця Данила Мовчана. 
Саме чоловік спону-
кав її освоїти техніку 
сакрального малярства 
— темперу та левкас на дереві. У цій 
техніці художниця створює незви-
чайні емоційні композиції з тонким 
колоритом, стилізацією та символіз-
мом, який характерний для іконопи-
су. Німби, мигдалеподібні очі, часто 
з позолоченим контуром, без зіниць, 
але це тому, що з них струменить світ-
ло або проглядає неосяжність Усесві-
ту — ніби модерні ікони. І водночас 
— простежується живописність, еле-
менти текстилю. Колеги Ярини Мов-
чан відзначають глибоку, наповнену 

смислами атмосферу, 
магію кольорів її творів 
і вишуканість.

Ярина на відкрит-
ті виставки зазначила, 
що якщо говорити про 
проникнення, то воно є 
в усьому: проникнення 
різних емоцій у глядача, 
вплив людей одне на од-
ного, проникнення фі-
лософії та віри в буття, 
позасвідомого — у сві-

доме, снів — у настрої, суспільства 
— в індивідуумів. „Нам властива про-
никливість, — переконана Ярина, — і 
взаємопроникливість потрібна власне 
для того, щоб ми почувалися людь-
ми“. На виставці є портрети святих 
Климентія, Варвари та Гліба, однак 
художниця не вважає їх іконами.

Оглянути виставку, яку Данило 
Мовчан оцінив як таку, що наснажує 
бажанням бігти додому малювати, 
можна до 23 квітня.

Наталя ЯЦЕНКО

„Ляльковий світ“ — згадати дитинство

У Палаці мистецтв 5 квітня відкрито етновиставку „Лялькового світу“ 
— одного із наймасштабніших українських фестивалів авторської 

іграшки. Півсотні творців із України представили майже тисячу ляльок.

Цей фестиваль уже перед’юві-
лейний, дев’ятий, і триватиме до 23 
квітня. Лялькову експозицію обрам-
лює живописна серія на склі „Діти 
бавляться“ луцької мисткині Ірини 
Сардак-Бондарук про дитячі забавки 
минулого та позаминулого століть, 
а також серія з 18 графічних робіт 
юної львів’янки Анни Данчишин 
„Штрих*хованки“. Назву своєї серії 
Анна пояснює так: твори викона-
ні нашаруванням різнокольорових 
штрихів туші на папері, а весь твор-
чий процес нагадував гру в хованки 
— потрібно було віднайти й уявити, 

що приховано за знаками писанок, які 
послужили джерелом натхнення.

— Ця експозиція — виставка, на 
якій можна трішки підняти собі на-
стрій, побавитися, посміятися, щось 
згадати, — каже організаторка фести-
валю „Ляльковий світ“ Ірина Сорокі-
на. Але не тільки — облюбовані твори 
можна й купити. До того ж, у межах 
фестивалю відбуватимуться лекції 
українських лялькових майстрів та 
майстер-класи з виготовляння ляль-
ки-мотанки, ляльки-магодзи та пе-
триківського розпису.

Н. Я.

коротко

4 квітня у Національному музеї 
у Львові ім. А. Шептицького 
стартував культурологічний 
проект, присвячений 350-річ-
чю від народження великого 
українського іконописця Йова 
Кондзелевича. Проект склада-
ється із багерів із зображеннями 
творів майстрів Ренесансу — Ель 
Греко, Рафаеля, Тіціана, Дюрера й 
ін. А також — праць Йова Кондзе-
левича із подібними сюжетами, 
технічними й композиційними 
елементами зображень, що 
яскраво ілюструють творчість 
українського ченця-іконопис-
ця. Експоновано зі збірки цього 
музею й кілька оригінальних 
творів Йова Кондзелевича різних 
періодів його творчості.

Упродовж 5–29 квiтня у Львові 
триватиме щорічний фестиваль 
французької культури в Укра-
їні „Французька весна“. Захід 
пропонує різноманітну програму 
в царині образотворчого мистец-   
тва, кіно, літератури та інших 
галузей культури. У програмі 
представлено всі види мистецтв: 
сценічні (музика, театр, танок), ві-
зуальні та кінематограф. Особли-
ва увага — сучасному мистецтву.

Державна аґенція України з 
питань кіно уклала контракт 
про надання фінансування для 
кінострічки „5 хвилин“. Проект 
короткометражного дебютного 
фільму режисера Яни Анто-
нець став одним із переможців 
Дев’ятого конкурсного відбору 
Держкіно. Головні герої втілюють 
загальний образ людини, але, щоб 
додати історії колориту і зробити 
її ексцентричною і гротескною, у 
ній діють українці, молдавани й 
цигани. Жанр фільму — „комедія, 
абсурдна й дуже чорна“. Філь-
мування стрічки розпочнуть у 
травні.

Студентка 6 курсу ЛНАМу Яна 
Масалович запрошує на першу 
власну виставку „Жінка“ в гале-
рею академії на вул. Кубійови-
ча. Яна — цьогорічна випускниця 
кафедри художнього скла. Жінка 
для Яни — це цілий мікровсесвіт, 
навколо якого все обертається. 
Це матір, берегиня сімейного 
затишку, це жінки з етноелемен-
тами різних народів. Виставка 
триватиме до 22 квітня.

За матеріалами інформагенцій
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здоровий спосіб життя

Інформаційний детокс. Коли, як і навіщо?

Весна сприяє очищенню й оновленню. І хоч ідеться насамперед 
про всякі тілесно-духовні практики, такі, як піст для 

християн чи харчові детокси для всіх, коли обмежуєш себе у 
важкостравних продуктах, п’єш трав’яні чаї тощо, є ще один вид 
детоксу, менш знаний і менш практикований — інформаційний. 
На нього варто звернути увагу людям інтелектуальної праці 
(студентам, еге ж!) і тим, хто живе в шалених ритмах міста.

Як розпочинається ваш день? 
Із зарядки? Мабуть, що так, тіль-
ки не фізичної, а смартфона, на 
якому є музика, ігри, доступ до 
соцмереж. Прочитати й побачи-
ти в інстаграмі, що їсть твій сусід 
на сніданок, учасником якої ку-
медної ситуації став твій колега, 
що думає колишня дівчина про 
хлопців і яку зачіску зробила собі 
улюблена співачка — та ж є стіль-
ки речей, цікавих, інтригуючих, 
без яких і день — не день… А ще 
новини. Дорогою до університету 
в месенджері з’являються нові пові-
домлення…

„Щоразу, коли отримуєте нове 
повідомлення й кидаєтеся його пе-
ревіряти, ви витрачаєте час просто 
навіть на те, щоб схопити телефон, 
перейти за посиланням, подивити-
ся, що там у цьому повідомленні. У 
99 випадках зі ста там нема нічого 
нагального й важливого“, — пише 
у своєму блозі дауншифтер Стелла 
Васильєва. Для себе цю проблему 
дівчина розв’язала просто — відмо-
вилася від усіх повідомлень, зали-

шивши лише один месенджер для 
найтерміновіших. Вибірковий під-
хід до перегляду новин їй теж дає 
змогу економити час, а заодно — і 
зберігати душевний спокій — кримі-
нальні новини й усякі плітки, статті 
на кшталт „10 найкорисніших про-
дуктів“ вона зовсім не читає.

А як же пошта? Роботу з нею 
успішні люди радять зоптимізувати 
і змінімізувати — перевіряйте її раз 
на день, а поза тим тримайте закри-
тою. Рекламні розсилки не тільки не 
читайте, а й відмовтеся від них. Щоб 
дати раду з листуванням, можна 
створити дві скриньки: одну — для 

тих, із ким співпрацюєте тісніше, 
другу — для решти.

Від чого треба відмовитися, якщо 
ви вирішили спробувати провести 
хоча б недовгий інформаційний де-
токс? Від того, що не дає вам реаль-
ної користі — ні розуму, ні душі, що 
просто краде ваш час. Під час відпо-

чинку варто відмовитися навіть 
від соцмереж і пошти, бо який же 
це відпочинок, якщо думками ви 
не тут і тепер. Якщо можете про-
жити без інтернету хоча б день-
два, то й більше зможете — інші 
вже це перевірили. Нагородою за 
інформаційну аскезу стане тиша, 
яку ви раптом почуєте, і серед неї 
— голос свого організму, який теж 
має потреби, котрі ви не задоволь-
няли, поки „залипали“ в мережі. А 
ще — озирнетеся довкола, заува-

жите, що є ті, з ким можна поспіл-
куватися в реалі, і це дає не менші 
емоції, бо смайли — справжні.

Для тих, хто вважає, що він мало 
часу провадить у бурхливому інфор-
маційному морі, радимо встановити 
RescueTime чи ManicTime (є й інші 
безоплатні додатки), які покажуть, 
скільки годин ви насправді провели 
у фейсбуці чи деінде. Якщо ж відмо-
витися від благ мережі вам зовсім не 
під силу, то зробіть їх винагородою 
для себе: прочитали параграф у під-
ручнику — маєте право переглянути 
стрічку новин френдів.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд
 •  Від 21 до 30 березня у ВНЗ I–II 

рівнів акредитації Львівської об-
ласті проходили змагання з во-
лейболу серед дівчат. Торік збірна 
команда Технологічного коледжу 
Львівської політехніки посіла друге 
місце, тож цього року дівчата хотіли 
здобути реванш. У фінальній частині 
змагань вони перемогли суперників 
зі Львівського державного коледжу 
харчової та переробної промисло-
вості Національного університету 
харчових технологій, Самбірського 
педагогічного коледжу ім. І. Филип- 
чака і Бродівського педагогічного 
коледжу ім. М. Шашкевича й заслу-
жено здобули перше місце.

 •  30 березня в басейні ДСТ „Дина-
мо“ відбулися змагання з плавання 
серед вишів I–II рівнів акредита-
ції Львівської області. Технологіч-
ний коледж представляли команди 
хлопців і дівчат. Команді юнаків не 
вистачило сотих секунди, щоб стати 
призерами — у підсумку вона посіла 
IV місце. Натомість команда дівчат 
перемогла в естафетному плаванні 
та в плаванні  брасом і була друга в 
плаванні на спині. У загальному за-
ліку представниці коледжу — перші.

 •  До 16 квітня триває реєстрація 
команд Львівської політехніки на 
турнір із міні-футболу за „Кубок сту-

дента“. Місце проведення — найімо-
вірніше, як завжди, територія спор-
тивного комплексу „Електрон“. Орі-
єнтовна дата змагань — 18–19, 25 
квітня (залежно від погодних умов). 
16 квітня буде розіграно безоплат-
ну участь для однієї з команд. Для 
цього потрібно зайти на сторінку                                                                                          
https://vk.com/studcupnulp і зро-
бити репост запису про безоплатну 
участь у змаганнях. Репост можуть 
робити всі охочі, не обов’язково 
учасники турніру, і потім подарува-
ти свою перемогу в розіграші одній 
із команд. Призи будуть традиційні 
— кубок та медалі.

Н. Я.
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На кафедрі МПА писанкували

Готуючись до Великодня, на кафедрі менеджменту 
та персонального адміністрування Інституту 

економіки та менеджменту Львівської політехніки 
відбувся майстер-клас писанкарства. Його 
провела старший викладач кафедри Роксолана 
Винничук.

Як зазначила на сторінці МПА, пишучи про майстер-клас, 
старший викладач кафедри Надія Любомудрова: „Відроджу-
ємо генетичну пам’ять, пригадуємо прадавнє українське ре-
месло, а також керуємо талантами наших студентів. Студенти 
здобули нові навички, отримали позитивні емоції, а кафедра 
підготувалася до Великодня“.

Наталія ПАВЛИШИН

Кросворд
Горизонтально:
5.  Хлопчик у творі „Собака Баскервілів“, якому Холмс 
дав гроші, аби той знайшов газету „Таймс“. 7. Запалення 
слизової оболонки бронхів. 8. Австралійський страус. 
9. У давньогрецькій міфології лісовий демон, напівлю-
дина-напівкінь. 10. Електричний пристрій, яким регу-
люють силу струму або напругу в електричному колі. 
12. Звивиста дорога в горах. 15. Посудина зі звуженим 
дном, високою і вузькою шийкою та двома ручками, 
якою користувалися давні греки та римляни. 16. Безглуз-
дя, нісенітниця. 17. Нітрат срібла, що його застосовують 
для виготовлення дзеркал. 20. Спеціаліст з якогось виду 
спорту, котрий керує підготовкою спортсмена. 21. Со-
лодка цукриста рідина, що її бджоли переробляють на 
мед. 23. Будинок, де відбуваються вистави. 27. Кермо 
корабля. 28. Природжена властивість, характер, вдача 
людини. 29. Обмін валюти певної країни на іноземну. 
32. Письменник, який у своїх творах зображує світ від-
мінний від реального, описує явища, котрі вважаються 
неможливими. 33. Жезл, обвитий двома зміями, атри-
бут Гермеса — символ миру. 34. Орган зору людини. 
35. Установка, в якій здійснюється керована ланцюгова 
реакція поділу атомних ядер, що супроводиться виді-
ленням значної кількості енергії. 36. Декоративна та 
лікарська рослина; календула. 
Вертикально: 
1. Еталон висоти звуку при настроюванні музичних ін-
струментів. 2. Вид спортивної боротьби. 3. Гори в Бол-
гарії та Греції. 4. Спеціаліст з макіяжу. 6. Галузь медици-
ни, що вивчає внутрішні хвороби та розробляє методи 
лікування їх. 7. Держава в Африці біля озера Танґаньїка. 
11. Прилад для вимірювання величини струму. 12. Ве-
лике природне зерно дорогоцінного металу (золота, 
срібла, платини). 13. Стан людини, що характеризуєть-
ся піднесенням її творчих сил; наснага, запал. 14. Ав-
тор літературних творів, побудованих у формі діалога 
і призначених для сценічного виконання. 17. Гранич-
на норма, максимальна кількість чогось, сума коштів, 

яку не можна перевищувати. 18. Перерва в мові дійових 
осіб як засіб сценічної виразності. 19. У давньогрецькій 
міфології лісове божество у вигляді напівлюдини, на-
півцапа; фавн. 22. Пластина з прорізаними малюнками 
чи літерами для швидкого відтворення їх на якійсь по-
верхні. 24. Умовна лінія, що поділяє Землю на дві півку-
лі — Північну і Південну. 25. Конусоподібний насип з 
пустих порід біля шахти. 26. Ярлик, товарний знак, який 
наклеюють на товар або його упаковку. 30. Зображення 
Богоматері з розведеними та піднятими вгору руками. 
31. Барвник, темно-синя фарба. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6 7
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9 10

11 12 13 14

15 16

17 18 19

20 21
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27 28

29 30 31

32 33

34

35 36
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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:  audytoriya@gmail.com

„Запобігти, врятувати, допомогти“

Система оповіщення та зв’язку цивільного 
захисту Львівської політехніки

Відповідно до „Положення про ор-
ганізацію оповіщення і зв’язку у над-
звичайних ситуаціях“, „Кодексу ци-
вільного захисту України“ в нашому 
університеті створено систему опові-
щення та зв’язку.

Університет належить до об’єктів 
цивільного захисту першої категорії 
масового скупчення людей, тому його 
занесено до регіональної системи цен-
тралізованого оповіщення. 

Телефонний номер диспетчерсько-
го центру університету занесено до 
системи централізованого оповіщен-
ня оперативного чергового Головного 
управління з питань надзвичайних си-
туацій Львівської обласної державної 
адміністрації.

У разі загрози або виникнення над-
звичайної ситуації, інформація над-
ходить до чергового диспетчерського 
центру, який інформує про це керів-
ництво університету, штабу цивіль-
ного захисту, учасників навчально-ви-
ховного процесу.

Оповіщення здійснюється:
 • дистанційно, за допомогою елек-

тросирен централізованого запуску, 
які розташовано на будівлях головно-
го корпусу та на гуртожитках № 7, 14;

 • радіотрансляційною мережею міс-
цевого мовлення;

 • внутрішньою телефонною мере-
жею;

 • дзвінково-голосовою сигналізаці-
єю в головному корпусі та дзвінковою 
сигналізацією в гуртожитках і 14-му 
навчальному корпусі згідно з пунктом 
6 статті 30 „Кодексу цивільного захи-
сту України“*.

Дієвість дзвінкової сигналізації 
не раз перевіряли під час проведення 
тренувань із цивільного захисту у студ- 
містечку.

Згідно з „Планом основних заходів 
підготовки цивільного захисту Наці-
онального університету „Львівська 
політехніка“, 1 листопада 2016 р., у 
студентському містечку, на базі гур-
тожитків № 14, 15, провели об’єктове 
тренування на тему: „Дії керівного 
складу студентського містечка Націо- 
нального університету „Львівська по-
літехніка“ з організування та прове-
дення заходів захисту учасників нав-                                                     
чально-виховного процесу в умовах 
особливого періоду“. 

На тренуванні відпрацьовували дві 
ввідні: „Дії керівництва студмістечка 

та студентів за сигналом „Повітряна 
тривога“ та „Дії керівництва студміс-
течка та студентів за сигналом „Поже-
жа“ з евакуацією з гуртожитків.

Під час тренування керівництво 
студмістечка і студенти діяли чітко та 
злагоджено, з розумінням важливості 
проведення тренувань.

Посередник (спостерігач), пред-
ставник Управління з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Львівської міської ради, 
який спостерігав за навчаннями, на-
лежно оцінив знання та дії учасників.

У листопаді та грудні керівник ци-
вільного захисту — директор студміс-
течка І. Гельжинський провів подібні 
тренування в усіх гуртожитках.

На виконання „Організацій-
но-методичних указівок з підготовки 
львів’ян до дій у надзвичайних ситуа-
ціях на 2017 рік“, які затвердив керів-
ник Львівської міської ланки терито-
ріальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Львівської 
області 3 січня 2017 за № 4-02-1, заз- 
начено: „Тренування з евакуації людей 
проводити двічі на рік у навчальних зак- 
ладах, у лікувальних установах зі стаціо- 
наром, будинках для людей похилого 
віку та інвалідів, санаторіях і закладах 
відпочинку, культурно-просвітніх та ви-
довищних закладах, критих спортивних 
будівлях і спорудах, готелях, торгових 
підприємствах (два поверхи й більше) 
та інших аналогічних за призначенням 
об’єктах з масовим перебуванням людей“.

Отже, щоб виконати „Організацій-
но-методичні вказівки“, у вересні та 
жовтні після поселення студентів зап- 
лановано провести в студмістечку тре-
нування з евакуації людей.

2016 р. в головному корпусі встано-
вили дзвінково-голосову сигналізацію. 
Щоб перевірити озвучення, у навчаль-
ному корпусі заплановано провести 
тренування з евакуації. Про термін 
проведення тренування буде повідом-
лено додатково.

В. ЛЯХОВ,
начальник штабу 

цивільного захисту

*Ст. 30 п. 6. Функціювання в населених 
пунктах, а також місцях масового пере-
бування людей сигнально-гучномовних 
пристроїв та електронних інформаційних 
табло для передачі інформації з питань ци-
вільного захисту.

Народний дім 
„Просвіта“ запрошує

студентів, які мають бажання 
розвивати свої вокальні та му-
зичні здібності у вокальну сту-
дію „Бельканто“ та в оркестр 
народних інструментів „Пер-
воцвіт“, керівниками яких є на-
родний артист України, соліст 
Львівської філармонії Мар’ян 
Шуневич та заслужений діяч 
мистецтв естрадного мистецтва 
Андрій Олексюк.

За докладною інформацією 
звертатися за телефонами: 258-
26-97, 258-22-90, або за адресою: 
Народний дім „Просвіта“, вулиця 
Карпінського, 8 (комбінат харчу-
вання, 5 поверх). 
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція освітнього студент-
ського тижневика „Аудито-
рія“ вітає з днем народження 
багаторічного друга газети —                                                                                                                                    
начальника Львівського обласного відділен-
ня Комітету з фізичного виховання та спор-
ту МОН, старшого викладача кафедри ЕОМ 
Львівської політехніки, голову наглядової ради 
ВМГО „Національний студентський союз“ —

Анатолія ІГНАТОВИЧА. 
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, досягати 
нових вершин, здобувати перемоги та мати 
успіхи й добробут у всьому!
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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
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Наталія ПАВЛИШИН
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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
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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.

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. 
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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. 
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обов’язкове.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток № 10317149, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Пасічника Романа Юрійовича;
студентський квиток ВК № 11000633, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Німець Марини Миколаївни;
студентський квиток ВК № 11492439, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Чебана Максима Руслановича;
студентський квиток ВК № 10967698, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Рибчинського Максима Олександровича;
студентський квиток ВК № 10317182, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Михаляк Ольги Михайлівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Примачика Володимира Віталійовича;
студентський квиток № 10317356, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Георгієвої Руслани Іванівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Маркевич Галини Богданівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кучерявого Віктора Ярославовича;
студентський квиток № 11323968, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Качковського Дмитра Олександровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Кулявої Олени Анатоліївни;
студентський квиток № 11341982, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Викрикача Максима Михайловича;
студентський квиток № 11550059, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Сокольнікова Михайла Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Козина Антона Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Збаранського Нікіти Анатолійовича;
залікову книжку № 13-16067, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Феся Андрія Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сулими Остапа Сергійовича;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Грущак Мар’яни Віталіївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Дрогуль Поліни Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Барліт Віталії Валентинівни;
студентський квиток і залікову книжку, видані Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Шмигельської Діани Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Стахів Олесі Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Ковальського Володимира Тарасовича;
студентський квиток ВК № 10966693, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Репи Аліни Андріївни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Назарова Джумагелді;
студентський квиток № 11036958, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Лебідь Дарини Русланівни;
залікову книжку № 1404253, видану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Даниліва Романа Ігоровича;
студентський квиток № 10283718, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Стефанишина Андрія Олеговича.




