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Чи важко сьогодні виховувати дітей?
Зоряна Савчин, начальник лабораторії фірми „Юнілак“, 
випускниця Львівської політехніки, мама 6-річної донечки:

„Найбільший виклик — хвороби дитини“
Я стала мамою у 18 років. Плюси раннього материнства в тому, 
що молоді батьки швидше знаходять спільну мову й інтереси з 
дитиною, а також те, що молодою ти ще не звикла приділяти 
час тільки собі. Також це плюс для кар’єри, адже роботодавці 
бояться, що ти влаштуєшся на роботу й підеш у декрет. Мій 

начальник, наприклад, говорить що жінка, яка має дитину, відповідальніша 
й серйозніша. Однак у молодому віці не дуже добре матеріальне становище, 
тому я завдячую своїм рідним, особливо мамі за підтримку. У сучасних умовах 
виховувати дитину легше завдяки розвиненим технологіям. Найбільший для 
мене виклик — це хвороба дитини. 

Настя Лугвіщик, студентка першого курсу Інституту хімії 
та хімічних технологій:

„Найскладніше, якщо нема довірливих 
стосунків“
На прикладі своєї мами та інших бачу, що з дітьми нелегко. 
Дитина потребує багато часу. У мене є менша сестричка, 
тому бачила це збоку. Найскладніше тоді, коли нема довір-
ливих стосунків між мамою і дитиною, коли дитина боїться щось сказати 
мамі й обманює її. Якщо дитина довіряє мамі, то завжди розповість про 
свої проблеми. Знаю випадки, коли діти-студенти просять у мами гроші 
начебто на якісь обов’язкові витрати, а насправді ці гроші пропивають-про-
курюють…

Мар’яна Сташко, студентка другого курсу Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук:

„Важко через вплив зовнішніх 
чинників“
Бути мамою дуже важко, оскільки тепер на дітей величез-
ний вплив мають зовнішні чинники. Це коли виховуєш ди-
тину не за течією. Нелегко дитині молодших класів пояс-
нити, що їй ще не потрібна крута техніка, смартфон, коли 

всі навколо це мають. Якби я сьогодні була мамою, то найбільше боялася б 
недовіри дитини. 

Любов Паляниця, доцент кафедри технології органічних 
продуктів, мама трьох доньок — 18-ти і близнят 15-ти років:

„Щоб діти не зійшли з Божої стежини“
Для мене найбільший виклик — виховати дітей християна-
ми, громадянами, бо тепер це батькам нелегко, а дітям від-
повідного виховання важко адаптуватися у суспільстві. Діти 
теж мають свої виклики, тому їх треба розуміти, давати їм 
свободу, усвідомлюючи, що ті основи, які закладаєш, мають 
правильно їх скеровувати. Покладаюся на Бога, що Він допоможе там, де я 
безсила, де щось недопрацювала. Страху не маю, однак остерігаюся, щоб діти 
не зійшли з Божої стежини. Усі решта проблеми — перехідні.

Опитувала Ірина МАРТИН

Виховання дитини ніколи не 
було легкою справою. Ще дав-
ньогрецький філософ Платон 
зауважив, що воно починається 
від ранніх років і триває до кінця 
життя. Хоча за виховання одна-
ково відповідальні обоє батьків, 
проте в житті дитини дуже важ-
лива мама, особливо тоді, коли 
вона ще цілком маленька.

Чи легко бути мамою? Очевидно, 
що ні. Це кажуть і мої опитані 
— із великим і малим досвідом 
материнства і потенційні мами, 
які бачать своє материнство в 
перспективі. Напевне, так і має 
бути, адже все добре в жит-
ті не буває легким і простим. 
Материнство вимагає багато 
праці, самовіддачі, жертовності. 
Особливо це потрібно тоді, коли 
хочемо виховати добрих дітей, 
закласти їм ті риси, які загалом 
не завжди толерує сучасне сус-
пільство, навчити бути собою, не 
пливти за течією. Недостатньо 
було б виховати дитину лише 
інтелектуально, хоча на сьогодні 
є всі умови для цього — різнома-
ніття гуртків, центрів раннього 
розвитку, авторських методик. 
Інше питання — чи то все аж 
так потрібне ледь не з підгузни-
ків, чи воно завжди сприятиме 
розвитку дитини? На це також 
є різні погляди, часом доволі 
суперечливі.

Беззаперечно, що кожній дитині 
будь-якого віку потрібна мамина 
любов, увага, турбота, добрий 
приклад. Важливо, щоб між 
мамою і дитиною змалку закла-
лися і з часом не втратилися, 
а навпаки, поглибилися гарні 
довірливі стосунки, щоб дити-
на не сумнівалася в тому, що зі 
своїми навіть найкатастрофічні-
шими проблемами завжди може 
прийти до мами.

У жодній державі нема інститутів 
материнства, однак вони є у кож-
ній родині, де є мама. Мама може 
дати своїй дитині дуже багато. А 
дитина ж, коли виросте, про-
явить це у своїх щоденних вчин-
ках і, очевидно, у своїх дітях. То 
буде з часом. Бо жодні зусилля 
не пропадають намарно.

Продовження теми — на с. 17
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діалог культур

Дні Японії в Україні
У Львівській політехніці розпочалися Дні Японії. Зокрема, 10 

травня заступник голови місії, міністр-радник Посольства 
Японії в Україні Мічіо Харада зустрівся з ректором університету 
професором Юрієм Бобалом. Урочисте відкриття „Днів…“ 
відбулося в Науково-технічній бібліотеці.

Святкової атмосфери заходу до-
дав Народний камерний вокальний 
ансамбль „Аколада“, який виконав 
дві японські пісні та заспівав поезію 
Тараса Шевченка.

Проректор із міжнародних зв’язків 
Львівської політехніки Олег Матвій-
ків поінформував, що в університеті 
японську мову вивчають від 1993 року 
(спочатку це був гурток японської 
мови, потім кабінет при кафедрі іно-
земних мов), від 2000 року японська 
мова — друга обов’язкова іноземна 
для студентів кафедри прикладної 
лінгвістики. А загалом щороку япон-
ську мову в Політехніці опановують 
близько ста студентів. Японія — не-
велика країна, але її культура, еконо-
міка дуже потужні, уважає Олег Ми-

хайлович. Тому для нас дуже важливо 
— розуміти цю давню культуру, істо-
рію цієї країни, учитися, як досягати 
успіху в сучасному світі.

Пан Мічіо Харада прочитав лекцію 
(більше схожу на полілог зі студента-
ми) на тему „Міжнародні відносини 
Японії та українсько-японські стосун-
ки“. На його думку, Японія тільки поки 
що на третьому місці за рівнем роз-
витку економіки після США та Китаю. 

У рамках Днів Японії в Україні 
у Львівській політехніці 11 травня 
відбулася лекція-презентація „Межі 
і безмежність японської гравюри“, а 
24 травня заплановано лекцію-пре-
зентацію „Міфічні істоти Японії“ 
(початок о 16.00).

Тетяна ПАСОВИЧ

добрі традиції

Свято для найдорожчих
Колектив Інституту будівництва та інженерії довкілля має 

чимало гарних традицій. Одна з них — щороку організовувати 
свято до Дня матері. 10 травня для всього жіноцтва інституту 
підготували особливу програму. Із театралізованим дійством 
завітав сюди Студентський аматорський театр „САД“ Центру 
студентського капелантсва ЛА УГКЦ.

Молодь, яка напередодні повер-
нулася зі сходу України, виступила 
з прем’єрною виставою про долю 

жінки-матері. Творчі проекти цьо-
го театру особливі тим, що актори 
(більшість — студенти-політехні-

ки) постійно шукають нові формати 
вистав, оригінальні підходи до відо-
браження класичних творів, цікаві 
образи.

Цього разу студенти, на чолі з 
режисером-постановником, ви-
кладачем ІНЕМ Юлією Бондарен-
ко, підготували виставу, базовану 
на поетичних творах, присвячених 
темі матері, жінки, дівочої долі.

Завершилося свято спільним ви-
конанням твору Андрія Малишка 
„Пісня про рушник“.

Наталія ПАВЛИШИН
Світлини зі свята на останній сторінці
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відзначення 761-ї річниці Дня 
Львова — двоє політехніків. 
Відзнаку імені Олени Степанівни 
міський голова вручив доцентові 
кафедри прикладної фізики й 
наноматеріалознавства Політехні-
ки Тетяні Крушельницькій. Подяку 
мера Львова отримав асистент 
кафедри комп’ютеризованих 
систем автоматики університету, 
директор освітнього напряму 
Львівського IT кластеру, керівник 
робочої групи програми „Інтернет 
речей“, Solution Architect компанії 
SoftServe Зеновій Верес .

28 квітня Львівська політехніка 
офіційно розпочала співпрацю 
з компанією „Плагіат“, пред-
ставництвом польської компа-
нії Plagiat.pl. Договір співпраці 
передбачає не лише перевірку 
академічних праць на запозичен-
ня, а й створення та реалізацію 
ефективних процедур антипла-
гіату, розроблених провідними 
університетами Європи. 

Україна та Кіпр зможуть розпоча-
ти обмін інформацією та кон-
сультації для підготовки угоди 
про взаємне визнання докумен-
тів про освіту. Кабмін затвердив 
відповідну угоду про співпрацю у 
галузі вищої освіти між держава-
ми. Так, Україна й Кіпр планують 
обмінюватися науковими та нау-
ково-педагогічними працівниками 
для коротко- й довгострокової 
роботи. Окремо передбачають під-
готовку й перепідготовку фахівців 
через аспірантуру, докторантуру, 
наукове стажування, підвищення 
кваліфікації.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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конференція

Узалежнення молоді — 
гостра проблема сьогодення
Нещодавно у Львові відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція „Україна — Польща: Ризики молодіжного стилю 
життя. Що маємо і чого прагнемо?“. Представники різних наукових і 
релігійних спільнот, громадських організацій та влади обговорили 
проблеми алко-, нарко- і тютюнозалежності учнівської та 
студентської молоді, акцентувавши зокрема на її гостроті в селах.

Учасники конференції предста-
вили результати українсько-поль-
ського дослідження ризиків стилю 
життя сучасної молоді (поведінкові 
узалежнення учнівської молоді) й 
визначили шляхи їхньої профілак-
тики.

— Львівська політехніка півро-
ку тому була однією зі сторін-під-

писантів договору з Державним 
агенством вирішення проблем із 
алкоголем у Варшаві, Благодійним 
фондом „Карітас“ Самбірсько-Дро-
гобицької Єпархії УГКЦ, Дрого-
бицьким педагогічним університе-
том ім. І. Франка про співпрацю у 
сфері профілактики та залежнос-
тей, а також профілактики психіч-

ного здоров’я молоді. Дослідження, 
які провадив Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) демонструють невтішні 
загальнонаціональні тенденції: 63 
відсотки дівчат і юнаків, віком 15–
16 років, мають досвід куріння, 91 
відсоток — уживання алкоголю, а 14 
відсотків уживали легкі наркотики. 
Лише 22 відсотки підлітків знають 
про шляхи інфікування ВІЛ. Для на-
шого університету ця конференція 
особливо цікава, оскільки наші сту-
денти досліджують ці питання і вже 
невдовзі представлять загалові його 
підсумки. Знаючи проблеми виник-
нення цих загроз, зможемо знайти 
шляхи уникнення їх і способи бо-
ротьби з цими проблемами, — про-
коментував проректор Львівської 
політехніки Роман Корж.

Наталія ПАВЛИШИН

урочистість

„Ви перші. Ми запам’ятаємо вас поіменно“
У п’ятницю, 12 травня, у головній залі Політехніки відбулось 

урочисте вручення дипломів першому випуску магістрів — 
журналістів та практичних психологів.

Директор Інституту права та пси-
хології професор Володимир Ортин-
ський привітав випускників:

— Я переконаний, що більшість із 
вас стане високопрофесійними жур-
налістами, психологами, відомими 
в цих галузях. Те, що ви сьогодні 
отримуєте дипломи — це результат 
спільної праці потужних колективів 
кафедр і вашої. Очевидно, тепер бу-
демо міркувати, як до назви інститу-
ту доєднати слово „журналістика“.

Володимир Львович запросив ви-
пускників вступати до аспірантури. 

Дипломи магістрів директор уру-
чив 48 психологам (з них 16 навчали-
ся на основі держзамовлення), серед 
яких 12 дипломів із відзнакою, та 27 
журналістам.

Дипломованих магістрів вітали 
очільники кафедр. Завідувачка ка-
федри журналістики та ЗМК про-
фесор Олена Кузнецова подякувала 
батькам випускників (такого, відко-
ли в Політехніці врочисто вручають 
дипломи, не пригадую).

— Ви перші. Ми вас запам’ята-
ємо поіменно. Я дякую, що ви не 

зрадили журналістику, — додала 
Олена Дмитрівна. — Львівська 
школа журналістики відома тим, 
що ми вирізняємося вірністю укра-
їнській ідеї, мові, культурі. За вами 
слово.

Завідувач кафедри теоретичної 
та практичної психології професор 
Мирон Варій побажав випускникам 
бути передовсім гідними громадя-
нами, ставити інтереси України на 
перше місце, а також бути добрими 
психологами.

Подяку від усіх студентів ви-
словила одна з найактивніших та 
найуспішніших студенток (психо-
лог, колишня староста, громадська 
активістка, одержала диплом із від-
знакою) Христина Літкович.

— Здійснилася моя маленька 
мрія. За цей час ми мали можли-
вість отримати надзвичайно велику 
кількість знань, колосального дос-
віду і практичних навичок. І також 
мали нагоду пірнути в професійну 
глибину, роздивитися та вирішити 
для себе, чи хочемо ми далі плив-
ти у відкрите море. Тепер настав 

момент, коли в нас будуть нові 
етапи і нові професійні простори, 
тому всім нам бажаю професійного 
зростання, пошуку нових можли-
востей, відкривання нових фахових 
просторів, пірнання у професійні 
глибини, бажаю мати вогник в очах 
і любити те, що робимо, вірити у 
власні сили на цьому шляху, розу-
міти, що в нашій професії є користь 
і сенс для суспільства. І не забувай-
мо щодня ловити моменти.

Один із випускників Василь Гуч 
уже працює за фахом — журналіс-
том на телеканалі „Правда тут“. 
Каже, що його рецепт успіху — 
починати практикуватися шонай-
скоріше, сам працює на телеканалі 
від другого курсу — від першої сту-
дентської практики.

— То була якась нездійсненна 
мрія, — каже він про одержання 
диплома, — а зараз це завершений 
етап, усі готуються до дорослого 
життя, де кожен відповідає за свої 
вчинки, до нових звершень. Я вва-
жаю, що магістратура дала мені шир-                                                                                                                 
ший світогляд, це школа життя, у нас 
були саме практичні предмети, по-
трібні для роботи журналістом.

Тетяна ПАСОВИЧ
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Успіх львівських політехніків
У Національному технічному університеті „Харківський політех-

нічний інститут“ 18–20 квітня відбувся II тур Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з електротехніки для студентів неелектричних 
спеціальностей, у якій перемогу здобули львівські політехніки.

Цьогоріч команду пред-
ставляли студенти ІІМТ, ІХХТ 
та ІБІД. Студенти Політехні-
ки, продемонструвавши чудові 
знання, привезли додому пере-
могу. За результатами олімпі-
ади Андрій Ціж (ІМ-22, ІІМТ) 
здобув перше місце. На друго-
му — Андрій Ковальчук (ХТ-31, 
ІХХТ). У Вадима Фасуляка (ГТ-
31, ІБІД) — сьоме місце. Хлопці 
в цьому ж складі мають перше 
командне місце (на світлині). 

Щороку до цих змагань сту-
дентів готують доцент Василь Коруд 
та старший викладач Наталія Муси-
хіна: окрім лекцій, вони додатково 
надають студентам розлогі знання з 
електротехніки. 

— Власне, кожен із нас їхав до 
Харкова за перемогою, — говорить 
Андрій Ціж. — Якщо відверто, то 
перше місце все ж стало для мене 
приємною несподіванкою. Завдан-

ня, які мали розв’язати, були непро-
сті, бо не все ми вивчали в універ-
ситеті, та завдяки Наталії Павлівні, 
яка нас добре підготувала до цих ви-

пробувань, усі завдання вдалося 
розв’язати легко. Такі змагання 
заохочують до більшого здобут-
тя різних знань.

На думку Андрія Ковальчу-
ка, участь в олімпіаді — це щось 
нове, бо до другого туру вийшов 
уперше. Знання з електромеха-
ніки дозволяють йому розвива-
тися в іншій галузі, адже фахова 
освіта тісно пов’язана з елек-
тротехнікою. Для Вадима Фасу-
ляка участь в олімпіаді теж була 
корисна: хоч призером не став, 
зате команда перемогла. Хлоп-

ці ознайомилися з містом і відтепер 
контактуватимуть з однодумцями, 
яким теж подобається електротех-
ніка.

Катерина ГРЕЧИН

до дня логістики 

Дискусії з представниками бізнесу
Напередодні професійного свята кафедра маркетингу і логістики 

ІНЕМ провела сесію практичних дискусій із представниками 
логістичного бізнесу, на яких ішлося про роль якості, інновації 
та професіоналізм у розвитку сучасної логістичної галузі. 

На свято до політехніків завітали 
керівник Західного регіону компанії 
„Рабен Україна“ (однієї з найкращих 
логістичних організацій в Україні) 
Ольга Печена, айчари Наталія Маць-
ко й Оксана Гузар, керівник відділу 
продажу Катерина Крижановська 
й начальник управління адресного 
обслуговування операційного де-
партаменту з компанії „MeestGroup“ 
(займається вантажними перевезен-
нями та кур’єрськими доставками в 
Україні) Юрій Миронович. Пред-
ставники бізнесу ознайомили пра-
цівників і студентів кафедри зі свої-
ми компаніями, поділилися досвідом 
роботи, розповіли про новітні тех-
нології в логістиці. 

Доцент кафедри, керівник секції 
„Логістика“ Наталя Чорнописька 
розповіла про соціологічні й польові 
дослідження, у яких студенти змалю-
вали портрет логістів: молоді люди, 

упереваж до 30 років, які роблять 
стрімку кар’єру, знають іноземну 
мову, мобільні, амбітні, гнучкі, ке-
руються своїми інтересами й обій-
мають у компаніях керівні посади. 

У рамках Дня логістики відбула-
ся екскурсія на провідну компанію 
західної України „Galicia Greenery“, 
що займається тепличним господар-
ством. Охочі мали можливість поди-
витися, як, використовуючи новітні 
технології, компанія вирощує горо-
дину, довідатися про інноваційні 
логістичні підходи до організації 
постачання сировини та збуту гото-
вої продукції.

— Участь у такому заході беру вже 
вдруге, бо це гарна нагода обміняти-
ся досвідом практикам і теоретикам, 
адже в логістиці зміни відбуваються 
дуже динамічно, — говорить Ольга 
Печена. — Крім цього, це можли-
вість поспілкуватися з майбутніми 

потенційними працівниками. Наша 
компанія впроваджує в Україні про-
гресивний європейський досвід ло-
гістичної практики, тому зацікав-
лена у випускниках кафедри. У нас 
працюють випускники-логісти, двоє 
студентів упродовж двох років були 
на практиці. Студенти взяли активну 
участь у невеличкому практичному 
кейсі, подивилися, як на практиці 
можна використовувати свої знання. 

— Відомі компанії „Raben Group“, 
„GoodLogistic“, „GTL“ i „MeestGroup“ 
— надійні бізнес-партнери кафедри, 
тож радо контактують із нами, за-
прошують на практику студентів, а 
згодом працевлаштовують їх у своїх 
компаніях, — додає очільник кафед-
ри професор Євген Крикавський. — 
Ми раді їх бачити не лише на День 
логістики, адже мета в нас одна: 
підвищити рівень обізнаності в га-
лузі логістики, поширити ці знання, 
уміння, зацікавленість серед студен-
тів, що обов’язково позитивно впли-
не на економічні й бізнесові справи. 

Катерина ГРЕЧИН
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олімпіади

Змагалися найкращі майбутні 
машинобудівники
Студент Львівської політехніки Михайло Щокін здобув перемогу 

на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади „Деталі машин 
та основи конструювання“.

Диплом другого ступеня отри-
мали двоє студентів — Павло При-
ходько (Національний університет 
біоресурсів і природокористування) 
і Микола Мазур (Національний авіа-
ційний університет), а диплом тре-
тього ступеня — студент Львівського 
національного аграрного універси-
тету Іван Фасольник. Інші учасники 
отримали заохочувальні дипломи за 
оригінальність чи за нестандартність 
розв’язання та сертифікати. 

Олімпіада відбувалася у два тури. 
У першому — студенти виконували 
завдання з розрахунків деталей ма-
шин, у другому — із конструювання 
складальних одиниць деталей машин 
і теоретичні завдання. Змагалися 32 

учасники не лише зі Львова, а й із 
Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, 
Сум, Києва, Тернополя, Херсона, 
Житомира, Луцька, Рівного, Іва-
но-Франківська… 

За умовами олімпіади, за перше 
місце треба було набрати понад 80 
балів, за друге — понад 70 балів, за 
третє — понад 60. Усі роботи було 
зашифровано. Як зауважив голова 
журі професор Львівської політех-
ніки Володимир Малащенко, утішно 
те, що ніхто з учасників олімпіади не 
засумнівався в об’єктивності оціню-
вання і не подав на апеляцію.

Спонсори олімпіади — фірми 
„Аскон“ і „Прогтехсервіс“, де роз-
робляють програмні продукти, ви-

готовляють інженерні проектування 
автомобільної та аерокосмічної тех-
ніки. Їхні представники вручили во-
лодарям призових місць подарунки.

Ірина МАРТИН

Щоб перемагати, треба добре знати                   
свою спеціальність

Студенти-матеріалознавці Олег Пеньковий, Юрій Дідусь і 
Злата Рикавець на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності, що відбулася в Національній металургійній академії 
України (м. Дніпро), здобули відповідно друге, п’яте й дев’яте місця.

Супроводжував і підтримував 
студентів у поїздці асистент кафед-
ри прикладного матеріалознавства 
та обробки матеріалів Володимир 
Кулик. Олімпіада тривала два дні й 

мала два тури. Перший тур — твор-
чі завдання, другий — тестування. 
У кожному з них можна здобути 
максимально по 50 балів. Завдання 
доволі складні, але студенти вва-

жають, що аби їх здолати, 
достатньо бути компетент-
ними у своїй спеціальності. 

— Для мене все вирішив 
другий тур, адже в першому 
я ще з двома учасниками-лі-
дерами мав по 46 балів. Уже 
у другому турі учасниця з 
Металургійної академії на-
брала 42 бали, я — 40 і хло-
пець із Харкова — 36. Цей 
результат остаточно гаран-
тував мені друге місце, — 
розповідає Олег.

— Розрив між нами, сту-
дентами Львівської політех-

ніки, невеликий, кілька балів. Отож, 
усі ми ввійшли до десятки лідерів 
олімпіади, — додає Злата.

Загалом змагалися 24 учасники 
з Маріуполя, Києва, Дніпра, Хар-
кова, Луцька, Львова. Студентів 
здивувала методика навчання саме 
в Металургійній академії, де відбу-
валися змагання. Там дисципліну 
вивчають не загалом, а поділену на 
окремі курси — наприклад, окремо 
термічну обробку, а окремо поверх-
неву обробку.

— Ми на олімпіаді багато для 
себе почерпнули. Дніпро, порівня-
но зі Львовом, місто більш індустрі-
альне, там виробництво розташо-
ване поблизу навчальних закладів, 
тому студенти мають більші можли-
вості практикування. Але водночас 
наші здобутки свідчать про те, що в 
Політехніці на високому рівні тео-
ретична база, — підсумовує розмо-
ву Юрко.
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студентські здобутки

Практичні навички й уміння 
працювати в команді

Студенти кафедри проектування й експлуатації машин ІІМТ нещо-
давно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі 

спеціальності „Легка промисловість“ та у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових праць з розділу „Легка промисловість“.

Майбутніх 
науковців готують зі 
старшокурсників

До конкурсу студенти Богдан Те-
личко, Андрій Сініцин, Роман Шику-
ла (ОЛП-31), Махмуд Абумаіліх, Пав-
ло Москвін, Петро Бориславський 
(ОЛП-41) готувалися з початку року. 
Хлопці передали на конкурс три нау-
ково-дослідні роботи, над якими пра-
цювали парами. Конкурсна комісія 
відзначила третім місцем досліджен-
ня Богдана Теличка й Махмуда Абу-
маіліха (на світлині), тож із доповіддю 
перед поважним журі в Київському 
національному університеті техно-
логій і дизайну виступив Богдан. Дві 
інші праці перемогли в номінації „За 
оригінальність і перспективність“. 

— До наукової роботи залучаємо 
студентів із третього-четвертого кур-
сів, — говорить доцент кафедри Роман 
Зінько. — Третьокурсники розпочина-
ють із базових досліджень, на старших 
курсах вони розширюють тематику 
і глибину досліджень. Отак потроху, 
з курсу на курс, готуємо собі наукову 
зміну. Робимо все, щоб наші студенти 
мали практичні навички, уміли працю-
вати в команді й розуміли, що Полі-
техніка завжди комплексно підходить 
до розв’язання наукових проблем. 

Увійшли до п’ятірки 
переможців 

Назарій Сокіл (ОЛП-41) та Ан-
дрій Сініцин (ОЛП-31) 25–27 квіт-
ня демонстрували на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді, що проходи-
ла у Хмельницькому національному 
університеті, своє уміння проекту-
вати технологічне обладнання. Як 
відзначив Назарій, під час першого 
етапу треба було в обраній програмі 
спроектувати різні вузли та агрега-
ти машин, тобто виявити свої прак-
тичні навички. Другий етап вима-
гав інтелектуальної праці, доброго 
знання математики і фізики. Серед 
18 учасників олімпіади політехніки 
вибороли четверте місце й увійшли 
до п’ятірки переможців. 

Катерина ГРЕЧИН

тренінґ

Інноваційні технології 
У рамках проекту „Львів науковий“ 27 квітня кафедра прикладного 

матеріалознавства та обробки матеріалів ІІМТ провела 
конференцію „Міжнародний тренінг із популяризації інноваційних 
технологій у галузі матеріалознавства та ливарного виробництва“.

До участі у конференції зголоси-
лися представники великих підпри-
ємств Західного регіону, спорідне-
них кафедр трьох вишів, науковці 
ФМІ НАН України, де є філія кафед-
ри. Провідні фахівці в галузі матеріа-                                                                                             
лознавства та ливарного виробни-
цтва, науковці, аспіранти і студенти 
взяли участь у тренінгах від провід-
них спеціалістів компаній, що ство-
рюють та використовують програм-
ні продукти PTC Creo, Nowa Flow & 
Solid CV (Nova Cast Systems AB), CES 
Edu Pack (Granta Design). Вони оз-
найомилися з розвитком передових 
технологій та інновацій, побували 
на майстер-класах із використання і 
впровадження сертифікованих про-
грамних продуктів. Загалом, орга-

нізатори конференції використали 
захід для рекламування сертифіко-
ваних програмних продуктів PTC та 
Grant Desion і своєрідної профорієн-
тації. У рамках конференції відбувся 
„круглий стіл“, на якому йшлося про 
виробничі та навчально-дидактичні 
питання стосовно наближення під-
готовки молодих фахівців до реаль-
них потреб їхніх підприємств. 

Як зазначила завідувач кафедри 
професор Зоя Дурягіна, провести 
науково-технічну конференцію за 
тематикою кафедри вдалося завдяки 
виграному гранту міської ради Льво-
ва в рамках програми „Львів науко-
вий“. У гранті йшлося про сучасну 
лабораторію кафедри, яку потрібно 
комерціалізувати. Оскільки, „за його 

результатами ми змогли провести 
лише цей захід, тож поєднали мож-
ливості гранту і проблем, що стоять 
перед кафедрою“. 

— Нам дуже важливо підтриму-
вати тісні контакти з підприємства-
ми, адже маємо знати їхні вимоги до 
наших випускників, підлаштовувати 
під них наші навчальні програми, — 
говорить Зоя Дурягіна. — Приємно, 
що під час роботи конференції вда-
лося розширити базу можливих ви-
робничих і технологічних практик 
для наших студентів. Своєю чергою, 
представники підприємств вислови-
ли згоду брати участь у захистах ба-
калаврських і магістерських праць. 
Задля спільної доброї справи вони 
згодні виділяти одну-дві іменні 
стипендії для підтримки студентів 
чи навіть улаштовувати їх до себе на 
роботу ще під час навчання. Приєм-
но, що наші здобутки сподобалися 
представникам споріднених кафедр 
з Івано-Франківська, Тернополя та 
Луцька й вони щось подібне впрова-
джуватимуть у своїх університетах. 

Катерина ГРЕЧИН
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конференція

Нові ідеї в обліку, аудиті й оподаткуванні
На III Міжнародну науково-практичну 

конференцію „Обліково-аналітичне 
забезпечення системи менеджменту 
підприємства“, яку організувала кафедра 
обліку та аналізу ІНЕМ, прибули науково-
педагогічні працівники з університетів 
Львова, Тернополя, Івано-Франківська, 
Києва, Хмельницького, Вінниці, Полтави, 
Житомира, Черкас, Одеси, Харкова, а 
також фахівці з Литви, Польщі, Білорусі, 
Молдови, Болгарії, Словаччини. 

Учасників привітали: проректор 
Львівської політехніки Наталя Чу-
храй, директор ІНЕМ Олег Кузьмін, 
завідувач кафедри обліку та аналізу 
Ігор Яремко, професор кафедри Ана-
толій Загородній. 

Конференція працювала два дні, 
мала пленарне й секційні засідання. 
Пленарні доповіді, які виголошували 
першого дня, стосувалися стандартів 
вищої освіти підготовки фахівців з 
обліку та оподаткування, управлін-
ського обліку, інформаційного за-

безпечення інтегрованого звітуван-
ня. Ішлося і про створення загальної 
системи обліку майбутнього, потен-
ційно можливі перспективи бухгал-
терського фаху за 20 років, освіту й 
сертифікацію аудиторів тощо. 

Другого дня на конференції пра-
цювало п’ять секцій, у яких обгово-
рювали сучасний стан та проблеми 
обліково-аналітичного забезпе-
чення системи менеджменту під-

приємства, уніфікацію обліково-                                  
аналітичних процедур, зважаючи 
на міжнародний досвід та українську 
практику, організаційно-методичні 
аспекти підготовки обліково-аналі-
тичних працівників та підвищення 
їхньої кваліфікації, інформаційні 
системи й технології, історичні ас-
пекти розвитку бухобліку. 

Ірина МАРТИН

конкурс 

Для співпраці викладачів зі студентами
Студентські команди взяли 

участь у конкурсі на розро-
блення мобільного застосунка 
„Клікерс“ від Lviv Tеch StartUp 
School. 

„Клікерс“ — це система, відпо-
відно до якої за допомогою радіочас-
тотних сигналів інструктори можуть 
оцінити, на якому рівні студент зро-
зумів викладений матеріал, і створи-
ти інтерактивний досвід навчання. 
Студенти, зі свого боку, можуть вза-
ємодіяти з лектором завдяки можли-
вості поставити запитання, а також 
відокремити незрозумілий контент. 
Ця система надає миттєвий зворот-
ний зв’язок від студента до виклада-
ча, тому викладач може адаптувати 
свої лекції відповідно до сприйняття 
і потреб студентів.

Як працює „Клікерс“? Під час за-
няття на пульти-клікери записують 
відповіді студентів. Отримані дані 
аналізують, що дає змогу зрозуміти, 

наскільки матеріал доступний та чи 
студенти зацікавилися ним. Отож, 
цей конкурс — шанс змінити систе-
му викладання та зробити її більш 
комфортною та гнучкою. Це буде 
додаток до мобільника, дешевий у 
виробництві й використанні. Він ма-
тиме два інтерфейси — українською 
й англійською мовами.

У фінал конкурсу вийшли три 
команди — Людмили Гелетій, Свя-
тослава Вільковича, Володимира 
Кулявця. Це студенти ІКТА, ІКНІ, 
ІГСН. Оцінювало конкурсантів журі: 
директор Lviv Tеch StartUp School, 
завідувач кафедри АФМ Назар По-
дольчак, декан повної вищої освіти 
ІКНІ Наталя Шаховська, керівник 
відділу маркетингу та інноватики 
науково-дослідної частини Олена 
Бобало, експерт із освітніх послуг 
Кінгстонського університету (Ве-
лика Британія) професор А. Флавер. 
Перемогла розробка команди ІКНІ 
— Людмила Гелетій (капітан), Сте-
пан Скопівський і Микола Стасів. 
Отож, вона має шанс вийти на за-
хідні ринки. Тепер потрібно знайти 
фахівців, які протестують застосу-
нок (охочих просять зголошувати-
ся у 308 кімнату головного корпусу 
Львівської політехніки). 

Ірина МАРТИН
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тренінг

Демократію неможливо побудувати, 
коли суспільство несвідоме
На кафедрі політології та міжнародних відносин ІГСН                                    

4–5 травня відбувся тренінг зі сталого місцевого розвитку за 
підтримки Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку 
ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду“. 

Тетяна Дієва, представник від-
ділу моніторингу та зв’язків з гро-
мадськістю Проекту ЄС/ПРООН 
„Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду“, із якою кафедра політо-
логії та міжнародних відносин спів- 
працює вже кілька років, розповіла:

— Цим тренінгом ми розпочина-
ємо серію заходів у вишах, присвяче-
них темі сталого місцевого розвитку 
в контексті цілей сталого розвитку 
ООН. Сьогоднішній — перший, а 
ще будуть у Дніпрі, Полтаві, Вінни-
ці й Сумах. Проект функціонує від 
2008-го в усіх областях України й 
має значний практичний досвід ба-
чення методології сталого місцевого 
розвитку. 2012 року було вирішено 
об’єднати практичний досвід із ака-
демічною теорією, так зародилися 
ідея створити мережу вишів Укра-
їни, куди ввійшов і Національний 

університет „Львівська політехні-
ка“. Мета цього тренінгу — поєдна-
ти досвід і знання учасників проекту 
саме в контексті цілей сталого роз-
витку програми ООН.

Окрім викладачів, у тренінгу бра-
ли участь і студенти. На другий день 
відбулася зустріч із громадою міста 
Золочева, яка також працює в рамках 
проекту. Як зазначив Ігор Назар, ця 
поїздка мала на меті допомогти зро-
зуміти кожному, на якому етапі роз-
витку перебуває місто, громада та як 
можна розвиватися далі.

— Після Революції Гідності 
ми намагаємося побудувати демо-
кратичну систему, громадянське 
суспільство, але водночас бачимо, 
що цей процес не є однозначним 
і простим. На моє глибоке пере-
конання, справа не лише в техніч-
них моментах, у вмінні чи невмін-

ні влади реалізувати реформи, а в 
політичній свідомості й культурі 
громадян. Демократію неможливо 
побудувати, коли суспільство не-
свідоме, налаштоване негативно й 
недемократично. На Заході демо-
кратія розвивається успішно, бо все 
відбувалося еволюційно: покоління 
за поколінням переосмислювало де-
мократичні цінності, змінювалась 
роль громади у житті суспільства. У 
цьому контексті проект „Місцевий 
розвиток, орієнтований на грома-
ду“, є дуже корисним, тому що він 
дозволяє побачити на конкретних 
прикладах місце й можливості гро-
мади в житті суспільства й держави, 
він демонструє важливість людини 
та здатність спільноти розв’язувати 
місцеві проблеми, доводить, що не 
лише від громади, а й від кожного 
залежить, як вони житимуть, яке се-
редовище їх оточуватиме, — сказав 
Микола Бучич, декан Інституту гу-
манітарних і соціальних наук.

Анастасія МОЗГОВА

конґрес

Як у Політехніці захищали довкілля
У       .квітні пройшов Четвертий студентський Конґрес 

„Захист навколишнього середовища. Збалансоване 
природокористування“, який організували Інститут 
екології, природоохоронної діяльності та туризму 
ім. В. Чорновола, кафедра екології та збалансованого 
природокористування і Львівська обласна організація 
Всеукраїнської Екологічної Ліги. Серед учасників — 63 
представники чотирнадцяти вишів України.

Програму конґресу сформова-
но із пленарного засідання „Пріо-
ритетні екологічні питання. Роль 
студентства у їх вирішенні“ і двох 
семінарів — „Зменшення антропо-
генного навантаження на довкілля: 
досвід і перспективи“ та „Інновацій-
ні технології у природоохоронній 
діяльності“.

— Із кожним роком ми бачимо 
не лише нові обличчя, а й тих, хто 
до нас завітав уже не вперше. При-
ємно, що наш конґрес викликає ціка-

вість. Ми дуже раді, що ви знайшли 
час і бажання взяти участь у форумі. 
Я мала можливість попередньо озна-
йомитись із тезами, які ви подали — 
надзвичайно цікаві статті, видно, що 
учасників цікавлять абсолютно різні 
теми, відмінні не лише напрямами, 
а й глибиною викладу. Сьогодні тут 
присутні як студенти від першого 
до п’ятого курсів, так і аспіранти. 
Ми дуже тішимося, що ви з нами, — 
звернулася до учасників Оксана Ко-
вальчук, доцент кафедри ЕЗП.

У рамках конґресу 
відбулася Дев’ята сту-
дентська конференція 
із захисту довкілля, яку 
зорганізувала і провела 
кафедра ЕЗП. 

— Ми вважаємо за-
хист довкілля надзви-
чайно актуальною про-
блемою, тому студенти 

як передова частина суспільства 
повинні цим перейнятися. Ця кон-
ференція має статус міжнародної, 
але через події, які зараз відбува-
ються в Україні, притік іноземних 
учасників призупинився, але ми ві-
римо, що це ненадовго, — проко-
ментував Мирослав Мальований, 
завідувач кафедри ЕЗП.

Усі учасники конґресу отримали 
сертифікати.

Анастасія МОЗГОВА
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конференції

Психологія національної безпеки
В ІНПП наприкінці квітня відбулася науково-практична конфе-

ренція „Психологія національної безпеки“. Її організувала та 
провела кафедра теоретичної і практичної психології, яку очолює 
професор Мирон Варія (автор концепції національної безпеки). 

У межах конференції обґрун-
тували основні засади психології 
національної безпеки, проаналізу-
вали байдуже ставлення до корупції 
пересічного українця, структуру-
вали причини такої поведінки. Ак-
центували на існуванні загроз щодо 
втрати громадянської ідентичності, 
негативних тенденцій стосовно ди-
наміки образу держави. 

Особливу увагу приділили й пи-
танням деструктивного впливу ЗМІ, 

наголосивши на потребі забезпе-
чення екології інформаційного 
простору та створенні суспільно 
рецензованого середовища. Обго-
ворювали проблеми родини, сім’ї як 
найстійкішого складника системи 
суспільства в часи соціально-духо-
вої кризи.

Поза пленарним засіданням роз-
горнулася продуктивна дискусія 
щодо формування конкурентоспро-
можного фахівця галузі поведінко-

вих наук — практичного психолога. 
Зокрема акцентували на значущості 
практики для майбутніх психологів 
різних галузей діяльності (освіт-
ньої, управлінської, виробничої), 
на злочинному впливі інформацій-
ної війни, яка розхитує підвалини 
національної ідентичності.

У підсумковій резолюції конфе-
ренції, запропонували ініціативи й 
рекомендації щодо підвищення рів-
ня національної безпеки в сучасній 
Україні, зосереджених саме на її 
психологічному вимірі. 

Лариса МАЛИНОВИЧ,
доцент кафедри ТПП

Управління якістю в освіті        
та промисловості
У Політехніці 11–12 травня відбулася III Міжнародна науково-практична 

конференція „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, про-
блеми та перспективи“, присвячена пам’яті професора Петра Столярчука. 

На конференцію прибу-
ло 126 науковців із Києва, 
Львова, Одеси, Вінниці, 
Миколаєва (обласного), 
Харкова, Чернігова, Іва-
но-Франківська, Луцька й 
інших міст, а також пред-
ставники з Боснії та Гер-
цеговини. 

Ректор Львівської по-
літехніки професор Юрій 
Бобало й директор депар-
таменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та лі-
цензування МОН України, 
професор Андрій Шевцов 
привітали учасників кон-
ференції. Андрій Шевцов 
виступив із доповіддю, у 
якій розповів про сучасні 
підходи міністерства до 
забезпечення якості вищої 
освіти України, відповів на 
запитання учасників кон-
ференції. 

— Тематика конферен-
ції надзвичайно актуаль-
на, адже в Україні триває 
реформа вищої освіти, а 
це вимагає забезпечення 

потрібного рівня її яко-
сті, — говорить директор 
ІКТА професор Микола 
Микийчук. — Освітянське 
товариство цікавить запро-
вадження систем внутріш-
нього забезпечення якості 
освітньої діяльності. У 
Львівській політехніці, до 
речі, ухвалено Положення 
про впровадження цієї сис-
теми, про що доповів при-
сутнім проректор Олег Да-
видчак. Однак, щоб систе-
ма працювала ефективно, 
треба створити моніторинг 
якості освіти, об’єктивно 
оцінювати її, вчасно кори-
гувати систему й мати ви-

сококваліфікованих викла-
дачів. Лише тоді зможемо 
готувати конкурентоспро-
можних фахівців. У Львів-
ській політехніці працює 
комісія, яка розробляє іде-
ологію та нормативні до-
кументи, адже хочемо, щоб 
від наступного навчально-
го року реально запрацю-
вала сучасна, ефективна й 
результативна система за-
безпечення якості освіти.

Упродовж двох днів на 
пленарному та секційних 
засіданнях прозвучало ба-
гато цікавих доповідей. 
Зокрема, директор Агенції 
з акредитації вищої освіти 

Республіки Сербської, про-
фесор Мирослав Бобрек по-
ділився досвідом викори-
стання інтелектуального 
аудиту для забезпечення 
якості вищої освіти. Цей 
досвід зацікавив Андрія 
Шевцова, тож між двома 
науковцями відбулася три-
вала бесіда.

У резолюції конферен-
ції зазначено, що потрібно 
активніше впроваджувати 
в процес навчання сучасні 
методи управління якістю, 
інноваційні технології, по-
силити практичний склад-
ник підготовки студентів 
й зв’язок із працедавцями. 
Учасники конференції ре-
комендували МОН внести 
окремі зміни до законодав-
ства, що регулює питання 
вищої освіти. 

Організували конфе-
ренцію ІКТА, ІНЕМ, кафед-                                                                               
ра метрології, стандарти-
зації та сертифікації, Лабо-
раторія управління вищим 
навчальним закладом за 
підтримки Управління ма-
гістральних газопроводів 
„Львівтрансгаз“, ДП „На-
уково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних 
і управляючих систем“ та 
Агенції з акредитації ви-
щих навчальних закладів 
Республіки Сербської.

Катерина ГРЕЧИН
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досвід випускника

Домагатися того, чого прагнеш
Уляна Яцишин п’ять років тому закінчила Інститут економіки і 

менеджменту. Сьогодні вона — головний державний інспектор 
відділу організації митного контролю Управління митного 
контролю Львівської митниці ДФСУ, а ще — співпрацює з альма-
матер, зокрема періодично читає студентам відкриті лекції.

Вибирала фах через 
інтернет

— До Львівської політехніки я 
вступила 2007 року, навчалася на 
кафедрі менеджменту та міжнарод-
ного підприємництва. Чому обрала 
менеджмент? Я не мала друзів чи 
знайомих, які вчилися б на цій спе-
ціальності. Обрала на підставі того, 
що прочитала про це в інтернеті, — 
розпочинає Уляна. 

Коли закінчувала бакалаврат, то 
на кафедрі відкрилася нова спеціа-
лізація — управління митною діяль-
ністю. Вступила туди на магістерку. 
Дівчина розповідає, що була дуже 
успішною (із рейтингом понад 90 
балів), активною студенткою: „Мене 
було всюди й багато“, виконувала 
різні організаторські функції, була 
старостою групи, координувала ба-
гато проектів, писала статті… 

— Чи не мали Ви наміру вступати 
до аспірантури, тобто обрати науку?

— Були такі думки. Добре пам’я-
таю, як наприкінці п’ятого курсу я 
підійшла до заступниці керівника 
кафедри Ольги Мельник, і сказала, 
що хочу до аспірантури. Відповідь 
була: „Уляно, будь-хто, але не ви. 
Ви мусите досягнути іншого. До ас-
пірантури встигнете і за 2–3 роки. 
Але тепер ідіть і домагайтеся свого“. 
Вона говорила, що я дуже наполег-
лива й що покладає на мене великі 
надії. І я пішла шукати себе. 

Ще коли була студенткою, мама 
часто запитувала доньку, ким буде 
після навчання. Відверто казала: „Не 
знаю“, однак завжди мала відчуття, 
де зможе, а де не зможе працювати. 

Із дипломом магістра 
виписувати накладні? Ні!

Ще під час навчання працюва-
ла на кількох роботах, здебільшого 
влітку, — у колекторській компанії, 
на заводі „Іскра“ менеджером зов-
нішньоекономічної діяльності. 

— Коли завершила навчання, то 
спершу пішла працювати менедже-

ром торгово-логістичного відділу 
компанії ОЛДІМ. Моя робота поля-
гала в тому, що я просто виписувала 
накладні. І не могла змиритися: як 
так? — я з дипломом магістра сиджу 
тут і виписую папірці? Знову поча-
ла думати про аспірантуру… Але 
дізналася про конкурс вакансій на 
Львівській митниці. Чому б не спро-
бувати?

Однак відразу почали виникати 
контроверсійні думки: я і митниця? 
У цій галузі не мала ні знайомств, 
ні родичів. Але Ольга Григорівна 
наполягла подавати документи. На 
це мала лише один день. Тепер до-
велося їхати до Києва. Там серед 
кандидатів дівчина почувалася до-
волі комфортно, знала відповіді на 
всі тестові завдання, навіть іншим 
допомагала їх розв’язувати. І ось — 
оголошення результатів: усі ті, кому 
Уляна допомагала, пройшли, а вона 
— ні. Як??? Але за кілька днів оголо-
шують ще один конкурс. Річ у тому, 
що тоді митницю реорганізовували 
й набирали багато нових працівни-
ків. Обов’язкові умови до кандидатів 
— відсутність родичів на митниці 
та непроживання в зонах митного 
контролю.

Й Уляна подалася на другий кон-
курс. Як каже, уже керувалася так 
званим спортивним інтересом. Під-
тримував тато, адже не переставав 
вірити в можливості своєї доньки. 
Цього разу пропонували п’ять ва-
кантних посад, і дівчина на всі по-
дала по пакету документів. Пробула 
в Києві три дні та з невизначеним ре-
зультатом повернулася додому. Тим 
часом влаштувалася менеджером на 
кондитерській фабриці „Ярич“. По-
при те, що доїжджати було далеко, 
робота дівчину задовольняла… І 
ось одного дня, коли вона поверта-
лася додому, Уляні зателефонували 
з митниці і привітали з перемогою 
у конкурсі. Вона так розчулилася, 
що вийшла з маршрутки не на своїй 
зупинці. 

— Найбільше оцінювали знання 
митного кодексу, трохи перевіряли 

англійську. Якщо порівнювати цей 
другий конкурс із першим, то тепер 
я розслабилася, абстрагувалася, адже 
вже мала роботу, яка приносила за-
доволення, — розповідає Уляна. 

Відтоді минуло п’ять років. По-
чинала інспектором митного посту 
„Городок“, після того був пункт про-
пуску „Краківець“, сектор митного 
оформлення „Самбір”. Відтак дівчи-
ну перевели до Львова у відділ пер-
соналу, де організовувала конкурси 
вакансій:

— Це були дуже напружені дні. 
Уявіть — 30 вакансій і 260 кандида-
тів на них! Працювати доводилося 
до 2-ї ночі, а о 5-й ранку знову бути 
на роботі. 

Останні три роки Уляна працює у 
відділі організації митного контро-
лю — контролює діяльність митних 
брокерів, митні склади, склади тим-
часового зберігання, гуманітарної 
допомоги. Додатково долучається 
до супроводу іноземних делегацій, 
організування конференцій. 

— Щоб домагатися свого, треба 
бути наполегливим, упевненим у 
собі, іти до всього, що тобі цікаво. І 
не гнатися за непотрібним… — такі 
поради студентам від Уляни Яци-
шин. 

— Якби зараз Вам трапилася ціка-
ва вакансія, то чи захотіли б змінити 
місце праці?

— А чому б не спробувати? 

Розмовляла Ірина МАРТИН
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Шевченко й ми

„Знать од Бога і голос той, і ті слова“

Шевченкова тема не вичерпується тільки 9 і 10 
березня, а тривє впродовж усіх весняних місяців, 

а може й увесь рік, а може й доти, доки не виконаємо 
його заповіт. А втім — мабуть, і після того. Бо його 
„Кобзар“ — це наша Біблія, наша історія, надія і віра. І 
наша вдячність за те, що не дав нам заснути в найтяжчі 
часи бездержавности. 
Сьогодні надаємо слово шевченкознавцеві, укладачу 
нецензурованого „Кобзаря“ Миколі Зубкову. 

Чи знаєте ви, шановні читачі, 
що в перші роки по жовтневому 
заколоті 9 березня — Шевченків 
день — був державним святом? 
Щоправда, можновладці незаба-
ром усвідомили, що небезпечно 
зайвий раз згадувати Поета, тому, 
певно, і було заборонено вшано-
вувати 22 травня (вернення тіла 
Страдника на Батьківщину). Усіх, 
хто приходив цього дня до Коб-
заря (покласти квіти чи почитати 
вірші), не оминали „відверті бесі-
ди“ в каральних органах і подаль-
ші доволі серйозні 
наслідки.

Нині мало хто 
пам’ятає, що першим 
славнем радянської 
України був „Запо-
віт“, хоча невдовзі в 
оперативних рапор-
тах вохрівські нишпо-
рки зазначали: „Пєлі 
націоналістічєскую 
пєсню „Заповіт“.

Оканонізована й 
офіційна любов до 
Шевченка ні до чого 
„народну“ владу не 
зобов’язувала. Большевики навіть 
відкинули логічність суджень лек-
ції свого наркома А. Луначарсько-
го „Великий народний поет“. Вони 
не сприйняли й того рівня куль-
тури, на якому соціял-демократ 
розумів Шевченків націоналізм 
як „любов до матері, зганьбленої 
і зневаженої“, належно сприймав 
поетів гуманізм і високу духовість.

Кожна доба творила свій міт 
Шевченка і прагнула його слова-
ми говорити — від імени народу 
— про себе. Беззаконня й терор 
нахабно освячували його високим 
ім’ям. Неймовірно, але факт: під 
час душогубства 1930-го, геноциду 
1933-го, терору 1937-го вцілілі спі-

вали про щасливе життя — „у сім’ї 
вольній, новій“. А в повоєнні роки 
галани, корнійчуки, маланчуки та 
инші поетовим ім’ям боролися з 
українським „буржуазним націо-
налізмом“.

У шкільних підручниках із тьмя-
них, утертих фраз було виліплено 
задекорований під Шевченка його 
антипод, священний і недотор-
канний. Пильні й віддані посіпаки 
забороняли хоч трохи відхилятися 
від узаконених канонів. Ось лише 
деякі з ретельно вивірених штам-

пів: Був матеріалістом 
і атеїстом... Любив усіх 
трудящих і закликав їх до 
спільної боротьби проти 
панів, капіталістів, ка-
толицизму, українського 
буржуазного націоналіз-
му... Закликав за воз-
з’єднання з російським 
народом і (навіть) за 
двомовність...

У свідомості зде-
орієнтованих учнів 
такий Шевченко, на-
правду, нічим не від-
різнявся від працівни-

ка держбезпеки. Було незрозуміло 
лише, чому він великий поет? І 
чому ж тоді ці органи повсякчас 
мали клопіт із Шевченком та його 
шанувальниками?

Сатанинські обсяги больше-
вицької машкаради дозволяли іде-
ологам підпасовувати Шевченкову 
творчість під усі тогочасні партій-
ні гасла й вони цинічно цитували 
поетове: „...од молдованина до фіна / 
На всіх язиках все мовчить, / Бо бла-
годенствує!“.

Лише „ворог народу“, „диси-
дент“, „буржуазний націоналіст“ 
міг би вважати, що ці рядки сто-
суються народів, яких позбавили 
рідного слова, вишколюючи під 

сонцем сталінської 
конституції.

Безперечно, „розум, 
честь і совість народу“ 
не забороняла поетові 
вірші. Майже щорічно 
неймовірними накла-
дами видавали й пере-
видавали оканонізо-
ваного поета. А щоби 
не виникало инших 

думок, запопадливі охоронці ре-
тельно прополювали спадок ґенія, 
вишукуючи в ньому крамольнії, на 
їхній погляд, рядки, прибираючи 
двозначності й додаючи власні 
витлумки до того, що прибрати 
було неможливо. Його йменням 
називали будь-що, регулярно 
відзначаючи круглі дати уродин і 
смерти. Але суворо дозували фор-
му, час і місце як ушановування, 
так і виявляння народної любови 
до свого поета. Промовистим при-
кладом є Кобзаревий монумент у 
Харкові (1935). Аж до 1996 р. пі-
дійти, покласти квіти до підніжжя 
можна було лише 9 березня (але 
після перших, других, третіх... 
партійних керівників области, 
міста, району), пройшовши змай-
строваними до цього дня містка-
ми. 

Усього лише 47 років життя. 24 
— у рабстві, 10 — під муштрою і 
приниженнями, а куций залишок 
життя — під пильним наглядом. 
47 – 34 = 13 — сумна аритметика...

Як нікому иншому, йому зве-
дено понад тисячу монументів на 
всіх континентах, а твори перекла-
дено на понад сто мов. Шевченків 
феномен, велич його постати, зна-
чущість його слова, безперечно, 
не в кількості скульптур і накладах 
видань. Парадокс невблаганного 
часу демонструє зворотний про-
цес — ми не віддаляємося від Шев-
ченка, а навпаки — стаємо ближче. 
Читачеві вернено затавровані як 
„націоналістичні“ праці О. Ко-
ниського, Б. Лепкого, І. Огієнка, 
Василя Барки, Юрія Шевельова, 
П. Зайцева, С. Смаль-Стоцького й 
инших. Невтомні шевченколюби 
розшукують невідомі досі архівні 
матеріяли, друком виходять нові 
розсліди короткого життя і плід-
ної творчости Ґенія.
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авторський проект

Ті, хто викристалізували з нас націю
„Причаститися“ постатями, які стали символами наших 

національно-визвольних змагань, сформували націю і 
досі є дороговказами в новітній боротьбі, 27 квітня мали нагоду 
прихильники авторського проекту мовознавиці Ірини Фаріон 
„Від книги — до мети“. Цього разу відбулася зустріч одразу з 
двома істориками Іваном Хомою та Миколою Посівничем, на якій 
обговорили їхні монографії.

Як наголосила авторка проекту, 
науковці зуміли осягнути сенс при-
значення та одержимості знакових 
для нашої нації постатей — Євгена 
Коновальця і Степана Бандери. 

Окреслюючи зміст своєї мо-
нографії про Євгена Коновальця, 
доцент кафедри історії України та 
етнокомунікацій Інституту гума-
нітарних та соціальних наук Львів-
ської політехніки Іван Хома, заува-
жив:

— Це був лідер і фундатор укра-
їнського націоналізму з надзви-
чайною харизмою. Йому вдалося 
зібрати довкола себе дуже сильних 
особистостей — Андрія Мельника, 
Романа Сушка, Івана Чмолу та ін-
ших. І він зумів перетворити це се-

редовище в дієвий 
потужний моно-
літний організм, 
що зміг досягати 
високих націо-
нальних ідей. Ко-
новалець і його 
оточення — це 
взірець того, яки-
ми мають бути лі-
дери української 
держави, ті, хто 
бере на себе зо-
бов’язання відпо-
відати за суспіль-

ство. Важливо наголосити, що всі ці 
постаті були освічені, добре знали 
кілька іноземних мов, кожен із них 
пройшов „Просвіту“, осередки то-
вариств „Січ“, „Сокіл“ та інших, — 
підкреслив Іван Хома.

У своїй праці історик акцентував 
на визначальній ролі Євгена Коно-
вальця в організації у повоєнному 
хаосі та депресії української вій-
ськової та політичної потуги. І саме 
це допомогло зберегти нас як націю 
і дало можливість безперервно бо-
ротися. 

Молодший науковий співробіт-
ник Інституту українознавства іме-
ні Івана Крип’якевича НАН України, 
лауреат Премії імені Героя України 
Степана Бандери в номінації „Полі-

тична діяльність“ за 2013 рік Микола 
Посівнич досить докладно схаракте-
ризував середовище, у якому форму-
вався Бандера, його родинні взаєми-
ни. Провідник достеменно знав ма-
тематику, був добрим бізнесменом, 
спортсменом.

ОУН-революційна, за словами 
дослідника, стала своєрідним під-
ґрунтям, на якому зародилася ціла 
верства цікавих і амбітних людей, 
які хотіли творити й не просити, а 
вимагати від себе та від оточення 
зміни свідомості та поступу.

— Бандера створив таку органі-
зацію, де формувалися люди зі силь-
ним стрижнем, які не чекали наказу, 
а знали, що робити, незважаючи, де 
перебувають. Добрим свідченням 
цього є те, що навіть коли Степан 
Бандера був ув’язнений, чи коли за-
гинув, — організація продовжувала 
діяти. Він був виразником творен-
ня державотворчих діючих контек-
стів, які лягли в основу заснування 
УПА. Досі Бандера є невичерпним 
джерелом духу для нас, — зазначив 
історик. 

Історики наголосили й на тому, 
що сучасна війна викристалізувала 
нове розуміння наших завдань. Ми 
сьогодні занадто толерантні до на-
ших сусідів. Націоналізм — це так 
звана температура кипіння суспіль-
ного організму, яка поборює цю ін-
фекцію (толерантність) в нашому 
організмі. Степан Бандера завжди 
наголошував на тому, що наша точ-
ка кипіння ніколи не перевищувала 
38 градусів. Це запобіжник, який дає 
нам бути європейцями.

Наталія ПАВЛИШИН

Зникає нашаровання схематич-
ного й котурного образу „рево-
люціонера-демократа, атеїста“, 
а натомісць постає реальна жива 
людина з великим серцем, яка 
своє стражденне життя поклала 
на вівтар України. Як потвердив 
час, ані бєлінським, ані потужній 
радянській ідеологічній машині 
не вдалось, а новітнім шевченко-
фобам і поготів не вдається при-
меншити, перефарбувати чи спа-

плюжити велич того, хто був, є і 
повіки буде символом та взірцем 
національного духу. 

Знаний вислів „не продаю сво-
го надхнення, але рукопис — за-
любки“ — це не про нього. Він бо 
жодного вірша не написав на за-
мовлення чи до якоїсь дати. Його 
пером водило бунтарське і згорьо-
ване серце щирого сина України 
й ревного вірянина. Тож коли в 
українській оселі, поряд з обра-

зами в рушниках, сусідить Шев-
ченків портрет, а поряд із Біблією 
— томик „Кобзаря“, то це — яса 
справжнього народного розумін-
ня, що „Знать од Бога і голос той, 
і ті слова“.

Микола ЗУБКОВ,
науковий співробітник 

технічного комітету 
стандартизації

 науково-технічної термінології
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мистецька премія

Андрій Содомора:       
„Усмішка — це золото душі“
У Львівському національному літературно-меморіальному 

музеї Івана Франка, що у Львові, відбулося нагородження 
цьогорічного лауреата Мистецької премії „Глодоський скарб“ — 
Андрія Содомори, письменника, перекладача, літературознавця. 
Вручав премію її ініціатор — Григорій Гусейнов, головний редактор 
часопису „Кур’єр Кривбасу“. 
Перед початком цієї акції авторові вдалося кілька хвилин 
поспілкуватися з Григорієм Гусейновим. 

Міні-інтерв’ю з 
паном Гусейновим

— Пане Григорію, це вже вдесяте Ви 
вручаєте премію „Глодоський скарб“?

— Водинадцяте.
— А чому у Львові? Адже, здаєть-

ся, цю нагороду Ви постійно вручаєте 
в Києві?

— Хотілося якось змінити цей 
процес. Про Львів у мене святкове 
враження склалося.

— А як узагалі виникла та премія?
— 2006 року я отримав Шевчен-

ківську премію. Вирішив використати 
її на загальнонародну справу. Скон-
тактувався з Михайлом Слабошпиць-
ким, виконавчим директором Ліги 
меценатів, і запропонував йому ра-
зом заснувати таку нагороду. Андрій 
Содомора — уже 14-й лауреат. Бо два 
роки обирали по два лауреати. Це 
вже, знаєте, — як сім’я: усі знамениті.

— Можете назвати когось із них?
— Першим був Тарас Компанічен-

ко і останнім — Іван Яцканин, голо-
ва Спілки українських письменників 
Словаччини, головний редактор жур-
налу „Дукля“. Серед них також — Віра 
Вовк, Ліда Палій, Емма Андієвська, 
Віктор Неборак… Не називатиму всі 
їхні титули…

— …бо читачі, гадаю, знають цих 
письменників, митців.

— Звичайно. Від 1994 року ми по-
чали видавати „Кур’єр Кривбасу“. Але 
це не завжди легко вдавалося, бо…

— …фінанси, фінанси…
— Власне.
— А влада у нас — поза літерату-

рою, культурою — узагалі…
— Так, влада не дбала і не дбає 

про це. Громадськість працює — то 
ж, слава Богу, ще щось виходить. А 
влада — це, по-перше, податки, а, 
по-друге, корупція. Для неї головне 
— гроші, гроші, власні статки.

Виступи під час вручення 
премії 

Григорій Гусейнов, письменник, 
головний редактор журналу „Кур’єр 
Кривбасу“:

— Дякую за гарні слова Данилові 
Ільницькому. У мене — формальна 
функція вручення нагороди… Сим-
волічні речі відбуваються — якщо го-
ворити ширше. 2007-й. Ми вручаємо 
премію Тарасові Компаніченку. І це 
відбувається в Літературному музеї 
в Києві — у колишній колегії Гала-
гана. А поруч — місце, де вінчалися 
Іван Франко й Ольга Хоружинська. І 
це поставило нам завдання: рано чи 
пізно будемо змушені приїжджати 
до Львова. Остання крапка: 2016-й. 
Книжка про смерть Хоружинської. 
Личаківський цвинтар. Троє чи чет-
веро людей ідуть за її труною (!!!)

…Нині я тішуся, бо вручаю наго-
роду Андрієві Содоморі. І головне: у 
нас уперше, на 11-му варіанті наго-
родження, Андрій Содомора прочи-
тає нам доповідь.

Андрій Содомора, письменник, 
перекладач, літературознавець, есе-                                                                                                                                            
їст, професор кафедри класичної фі-
лології ЛНУ ім. І. Франка:

— Дякую за нагороду. „Гло-
доський скарб“ нагадав мені про 
Трою. І казка, і реальність… Це ви-
сока честь отримувати її у Франко-
вому Домі, де для мене виступати 
— також велика честь і відповідаль-
ність… Я щиро всім дякую. Це — не 
доповідь і не лекція. Це я поділюся 
кількома своїми думками. 

...У душі людини — усмішка. 

...Сьогодні — день особливий, 31 
рік тому — аварія на Чорнобильській 
атомній.

...Коли я дивився на прапори, 
— подумав, що наш національний 

прапор — усміхнений: небесна бла-
кить і земний простір. Тобто — душа 
усмішки. Наш прапор усміхнений 
двома барвами…

…Квітень. Квітка усміхається. 
Весна. А весна — це „сміються, пла-
чуть солов’ї“. Між сміхом і плачем 
є підвальна середина філософії — 
усмішка. Усмішка — це золото душі. 
Маля вві сні усміхається. Щось воно 
бачить. Але ніхто не скаже — що. 
Енергія дивовижної усмішки доно-
ситься до нас із того світу… Соломія 
Крушельницька завоювала світ сво-
єю душею — співала „Родимий край, 
село родиме…“.

…Потяг Львів — Київ. Їхали 
після Чорнобиля з Юрком Ковалем. 
Були два шахтарі. Один із них ска-
зав: „Ситий! Что єщьо нада?“. Мене 
жахнула ця думка. Усмішка й тупа 
ситість — несумісні речі… Усмішка 
Горація, Овідія — найцікавіше до-
сягнення античності.

…Коли не поєднується тіло з 
душею — це страшно. Як казав Го-
рацій? „Спочатку природа своїм ви-
явом обдаровує нас всередині, а тоді 
язик (переказом душі) виносить усі 
ці порухи“.

…З чого ми сміємося? А як пояс-
нити, з чого ми усміхаємося? Усміх 
думки набуває тілесного вияву.

…Коли кажемо „не хвилюйся“, — 
то це морське плесо. Наскрізна ме-
тафора — море і людська душа: „не 
хвилюйся!“.

…Ціла наша історія — це праг-
нення повернути Україні усмішку. 
Бо дуже важко, коли Україна сумна.

…Освіта. Повинна бути усміхне-
на. Якщо вона не усміхнена, — нічо-
го не буде.

…Людина покликана володіти 
своїми емоціями. Про це говорив 
Архелог… Наша доба відходить 
від світу живої природи. Усе ніби 
справжнє — і ніби несправжнє. „Тіпа 
і карочє“ виникло — ніби таке, ніби 
не таке; ніби є і ніби не є.
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наш календар

18 травня — Міжнародний день музеїв.
24 травня — День слов’янської писем-
ності та культури.

Пам’ятні дати
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї куль-
тури Емський указ про заборону укра-
їнської мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло Гра-
бовський, український поет.
18.05.1963 — померла Марійка Підгірян-
ка, українська письменниця, авторка 
творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола Мураш-
ко, український маляр i педагог, за-
сновник київської рисувальної школи.
21.05.1903 — народився Георгій (Ґео) 
Шкурупій, український поет і прозаїк.
21.05.1991 — кандидат на посаду 
прем’єр-мiнiстра Iндiї Раджив Гандi 
загинув вiд рук терористів.
22.05.1813 — народився Ріхард Ваґнер, 
німецький композитор, автор опери 
„Танґейзер“.

22.05.1840 — народився Марко Кро-
пивницький, видатний український 
драматург, актор i режисер, осново-
положник українського національного 
театру.
22.05.1859 — народився Артур Ко-
нан-Дойль, англійський письменник, 
автор детективних новел і повістей 
„Пригоди Шерлока Холмса“.
22.05.1861 — урочисте перепоховання 
Тараса Шевченка на Чернечiй горi бiля 
Канева.
22.05.1879 — народився український 
маляр Федiр Кричевський.
23.05.1707 — народився Карл Лінней, 
шведський природознавець, який за-
клав основи сучасної систематики рос-
лин і тварин.
23.05.1898 — народився Володимир 
Ярошенко, український поет і байкар.
23.05.1906 — народився Генрік Ібсен, 
норвезький драматург, автор поеми 
„Пер Ґюнт“.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, ві-
домий український графік.

23.05.1938 — у Роттердамі більшовиць-
кий агент убив Євгена Коновальця, за-
сновника Української Військової Ор-
ганiзацiї (УВО) та Провідника Органi-
зацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).
24.05.1742 — помер у Яссах (Молдова) 
гетьман Пилип Орлик.
24.05.1844 — Самюель Морзе вперше у 
світі передав електричним способом 
телеграфне повідомлення на відстань 
65 км.
24.05.1882 — народився Кирило Стецен-
ко, відомий український композитор, 
дириґент i громадський дiяч.
24.05.1912 — народився Михайло Стель-
мах, український письменник.
24.05.1940 — у Вашинґтонi створено 
Український Конґресовий Комiтет 
Америки.
24.05.1942 — помер Іван Горбачевський, 
український біохімік, гігієніст та епіде-
міолог.
24.05.1964 — зловмисний підпал вiд-
дiлу україніки Бiблiотеки Академії наук 
УРСР.

…1472 рази слово „серце“ чита-
ємо у творах Івана Франка. Хоча він 
— і „Каменяр“.

…Онук. Загадка усмішки. Доля 
нашої усмішки в руках наших дітей.

Микола Ільницький, член-ко-
респондент НАН України, пись-
менник; завідувач кафедри теорії 
літератури та порівняльного літе-
ратурознавства ЛНУ ім. І. Франка:

— Вітаю Андрія Содомору з ви-
сокою нагородою — „Глодоським 
скарбом“. Хочу сказати, що музей 
цей — скарбниця нашої духовності. 
Сюди повинні приходити люди, ба-
гато людей. Я знаю Андрія Содомо-
ру — ми ровесники. Він починав як 
самітник. Починав із перекладу. Він 
— людина, яка почула голоси всієї 
античної літератури. Його перекла-
ди є філігранними. Андрій Содомо-
ра — митець великого формату. У 
нас у Львові була і є перекладацька 
школа: Йосип Левицький, Юрій Му-
шак, Йосип Кобів… Я гадаю, що всі, 
очевидно, так вважають, що те, що 
зробив Содомора — не завершення, 
а продовження цієї школи. Школа 
перекладацька має поширюватися. 
Такий потік асоціацій, де через де-
таль художню створюється панора-

ма, широкий простір. І слава Богу, 
що він має все те золото у своїй 
душі… Дякую панові Григорію за 
його передчуття — хто гідний Пре-
мії.

Сергій Тримбач, письменник, 
кінодіяч, заступник голови Шев-
ченківського комітету:

— Глодоський центр перене-
сеться до Львова. Хоча б тому, що 
у Львові живе Андрій Содомора. 
Україна повинна бути усміхненою. 
Олександр Довженко запитував: 
„Що це за Україна — усі ойкають?“. 
Адже в Україні така велика сміхова 
культура.

…Дуже точно обрано місце вру-
чання нагороди. Серед означень 
І. Франка — перше: „мислити“. Бо в 
нас якось так виходить, що письмен-
ник — це емоції. А з головою ніби не 
дуже дружить… Часи нині: слів так 
багато, що ми їх часто чуємо як шум. 
Так от, пане Андрію, ви — „не тіпа“. 
Ви — людина, яка працює зі словом. 
В українському слові — і Вергілій, і 
Горацій… А Содомора для мене — 
мислитель. У мене задум — зроби-
ти про вас фільм. Я хочу подарувати 
вам ілюстровану історію україн-
ського кіно — від 1896 до 2016 рр. У 

нас, в Україні, мусить бути інтелек-
туальне кіно.

Замість зауваги
Виступи відомих письменників 

подано, звісно, у скороченому ва-
ріанті. Додамо, що відкривав уша-
нування номінанта директор музею 
Івана Франка кандидат філологічних 
наук Богдан Тихолоз, модерував ак-
цію кандидат філологічних наук 
(ЛНУ ім. І. Франка) Данило Ільниць-
кий.

Акція викликала у львів’ян над-
звичайне зацікавлення. Невеличке 
приміщення музею ледве вмістило 
тих, хто нині все ж таки живе літе-
ратурою, мистецтвом, а головне — 
майбутнім рідної Вкраїни.

Будемо сподіватися, що львівські 
творці духовості ще не раз „змусять“ 
керівництво „Глодоського скарбу“ 
вручати відповідні премії саме їм і 
саме у Львові.

Спілкувався і слухав промовців
Богдан ЗАЛІЗНЯК,

керівник прес-центру наукової 
журналістики

ЗНЦ НАН України і МОН України,
член НСПУ і НСЖУ
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українці у світі

„Я вдячна Господу за цей дар“
У Львівському музеї історії релігії 7 травня відбулася презентація 

літературно-художнього видання Віри Вовк „Три поеми“, яку організував 
і провів Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Уже десять років три-
ває міцна дружба Міжна-
родного інституту осві-
ти, культури та зв’язків 
з діаспорою з видатною 
українкою, яка має дві 
батьківщини — Бразилію 
й Україну. Саме директор 
МІОКу Ірина Ключковська 
вперше відкрила для Укра-
їни „Килину“ з Бразилії — 
Віру Вовк, перекладачку, 
популяризаторку україн-
ської класики та сучасної 
літератури, авторку серії 
витинанок. Чимало своїх 
збірок вона видала не лише 
за кордоном, а й у видав-
ництві „БАК“, яким керує 
Орест Коссак. Віра Вовк 
— лауреатка Національної 
премії України ім. Т. Шев-
ченка, почесна професор-
ка кількох університетів 
світового рівня, нагоро-
джена багатьма літератур-
ними преміями. Та через 
поважний вік тепер кожна 
подорож до рідної України 
є доволі проблематичною, 
а відтак — дуже бажаною і 
важливою для львів’ян.

Розпочинаючи захід, 
молодший науковий спів-
робітник МІОКу Богдан 
Сиванич привітав Віру 

Вовк, котра сиділа за неве-
личким столиком, укритим 
букетами квітів, якими го-
стю привітали прихильни-
ки її таланту ще до початку 
зустрічі.

Тон зустрічі задав 
струнний квартет народ-
ного камерного оркестру 
„Поліфонія“ Львівської 
політехніки (художній 
керівник Роман Крислен-
ко), який виконав музич-
ний твір Леонарда Кое-
на „Алилуя“ (упродовж 
зустрічі він радуватиме 
слухачів ще й майстерним 
виконанням „Маленької 
нічної серенади“ Вольф-
ґанґа Амадея Моцарта та 
„Мелодією“ Мирослава 
Скорика). Почергово пе-
ред присутніми виступали 
студенти — учасники теа-
тру-студії „Хочу“ (режи-
сер Анастасія Непомняща) 
Іван Безгребельний, Марта 
Дзядик, Анастасія Сорока-
та, Тетяна Топчій та Ірина 
Купинець, які читали пое-
зії Віри Вовк (збірку „Три 
поеми“ поетка присвя-
тила своїм найближчим 
подругам-посестрам — 
українській художниці зі 
Швейцарії Зої Лісовській 

та музикантові з Бразилії 
Терезії де Олівейрі). 

Про Віру Вовк, її ро-
дину, рідну землю, з від-
чуттям якої вона живе і 
творить, її творчість, зо-
крема про поеми „Земля 
іскриста“, „Гріх святості“ 
та „Ластів’яче перо“, про 
емоції, які випліскувались 
через край від зустрічі, 
говорили поет, громад-
ський діяч, лауреат Націо-                                        
нальної премії України 
ім. Т. Шевченка Ігор Ка-
линець, директор МІОКу 
Ірина Ключковська, за-
ступник голови Всеукра-
їнської організації „Союз 
українок“ Ростислава Фе-
дак, головний редактор і 
співзасновник „Видавни-
цтва Старого Лева“, пись-
менниця Мар’яна Савка та 
співак гурту „Піккардій-
ська терція“ Ярослав Ну-
дик.

Перед приїздом Віри 
Вовк на Батьківщину поль-
ський письменник Анджей 
Ходацький написав про її 
батька книжку „Доктор 
Селянський“. Він виго-
товив і передав до Льво-
ва гебаневий реліквіар із 
землею з могили доктора 

Остапа Селянського та 
трьохсот тисяч невинних 
жертв, що загинули під 
час бомбування Дрездена 
в ніч на 13 лютого 1945 
року. Оперуючи хворого, 
доктор Селянський відмо-
вився під час нальоту спу-
ститися до бомбосховища 
й загинув разом із усіма. 
Цей реліквіар, відзначи-
ла Ірина Ключковська, 
буде встановлено в Соборі 
Святого Юра, з яким тісно 
переплетена доля родини 
Віри Вовк. 

— Мені було дозволе-
но ще раз побувати в моїй 
Україні, доторкнутися її 
стигм, побачити незабутні 
місця і лиця, обійняти до-
рогих мені людей, — ска-
зала із хвилюванням Віра 
Вовк, виступаючи перед 
присутніми. — Я вдячна 
Господу за цей дар, а Вам, 
мої рідні, за всю любов, 
якою так щедро мене при-
гощаєте при кожній зу-
стрічі. Справді, без любови 
людина є мертва. Жиймо в 
імені любови, щоб усі наші 
дії, думки й бажання освя-
тило її сяйво, тоді Україна 
воскресне!

Гостя подякувала всім 
за „любов, якою, наче вес-
ну прекрасну чи дівчину 
в вінку, ви деклямаціями, 
музикою, доповідями, 
квітами прикрасили моє 
свято“. Вона зазначила, що 
відчуває себе щасливою, 
коли народжується „добра 
книжка, чи навіть тільки 
добра поезія“, бо це „якесь 
містичне спілкування з 
красою, якій посвячуються 
мистці різних галузей, та-
ких як музика, малярство, 
архітектура чи танець“.

На завершення при-
сутні заспівали Вірі Вовк 
„Многая літа“ й побажали 
їй доброго здоров’я, щоб 
ще не раз могла приїхати 
до Львова.

Катерина ГРЕЧИН
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до дня матері

Сучасна мама — 
виховує, розвивається, 
працює
Другої неділі травня святкуємо День матері. Традиційно цього 

дня ми більше, ніж будь-коли, говоримо про материнство і про ті 
виклики, які сьогодні мають мами. Отож, спробуймо проаналізувати деякі 
з них і створити портрет сучасної мами. 

Вона мобільна
Ніхто з нас не застрахо-

ваний від будь-яких жит-
тєвих труднощів. Труд-
нощі материнства — не 
виняток, а радше законо-
мірність. Тому очевидно 
те, що мами особливо не 
зосереджуються на них, а 
говорять про ті переваги, 
які вони мають порівняно 
зі своїми мамами чи ба-
бусями. Цивілізаційний 
розвиток не стоїть на міс-
ці. Мами теж. Більшість 
тепер не боїться, що з на-
родженням дитини світ для 
них закриється, а життя 
обмежиться хатою, дитя-
чим майданчиком, най-
ближчим супермаркетом і 
базаром. Жінки навчилися 
поєднувати материнство 
з навчанням, роботою, 
кар’єрою, саморозвитком. 
Нікого вже не дивує мама, 
яка навчається — здобуває 
вищу освіту, пише наукову 
працю, вивчає англійську, 
ходить на тренінги. Мами 
з немовлятами поспішають 
на презентації книжок, 
цікаві зустрічі, виставки, 
концерти. Тепер вихован-
ня дитини не обмежують 
періодом декретної від-
пустки, а сприймають його 
як постійність. Велике зна-
чення мають так звані „до-
поміжні засоби“ — підгуз-
ники, слінги, ергонапліч-
ники тощо, завдяки яким з 
дитиною можна віддаляти-
ся далеко від дому.

Тепер щораз більше 
мамусь користуються по-
слугами нянь. Отож, коли 
з тих чи інших причин 

поруч нема бабусі, то не 
сприймають це як безви-
хідь. Бо няню можна взяти 
не конче тоді, коли треба 
вийти на цілоденну робо-
ту, а навіть на кілька годин. 
За такої інтенсивності су-
часні мами успішно году-
ють своїх дітей грудним 
молоком до 2–3 років, до-
тримуючись рекомендацій 
ВООЗ.

Їй бракує часу
Тепер часу бракує всім, 

а мамам — найбільше. На-
віть така диво-техніка як 
пралька, кухонний ком-
байн, скороварка особливо 
не допомагають заощадити 
час. Чому? Кажуть, колись 
мами встигали все. Чи це 
означає, що вони мали 
більше часу? Очевидно, 
що ні. Сучасній мамі бра-
кує часу тому, що змінила-
ся культура материнства. 
Скажімо, колись ніхто осо-
бливо не переймався тим, 
чи він дбає про розвиток 
своїх дітей, адже сподіван-
ня покладали на дитсадки 
і школи. Більшість не пе-
реймалися, чи вони спіл-
куються зі своїми дітьми, 
скільки часу їм приділя-
ють, принаймні це не було 
суспільною тенденцією. 
Тепер мами намагаються 
бути обізнаними у різних 
методиках виховання, мо-
ніторять, які дитсадок чи 
школу обрати своїй дитині 
й не завжди роблять це за 
принципом „що найближ-
че до дому“. У пригоді ста-
ють інтернет-форуми для 
батьків, різноманіття ви-

ховної літератури, лекції 
психологів, розвиткові 
іграшки тощо. Суттєвого 
вкраплення до теперіш-
нього життя додає інтен-
сивний технічний розви-
ток. Як-не-як, а діти до 
компів і ґаджетів тягнуться 
змалку. Отож, небайдужі 
мами мусять думати про 
альтернативу, закладати 
інші цінності дітям, аби ті 
не пересиджували за ноут-
буком чи в 10–12 років не 
вимагали сьомого андро-
їда, бо ж „усі вже мають“.

Сучасні мами також 
обізнані в різноманітті 
медичних підходів. Якщо 
колись мама цілком по-
кладалася на педіатра, то 
теперішній рівень довіри 
до медицини суттєво зни-
зився. І доки реформатори 
експериментують у підхо-
дах до системи медично-
го обслуговування, мами 
якось дають собі раду з 
хворобами дітей. 

Діє всупереч 
стереотипам

Зі стереотипами, оче-
видно, найважче. Із ними 
доводиться боротися не 
конче вголос, а здебіль-
шого мовчки, діючи всу-
переч. Ще від радянського 
минулого „прилип“ до нас 
стандарт щодо кількості ді-
тей — лише двоє, ідеально 
— різностатеві, з невели-
кою різницею у віці. Тому 
мамі, яка має одну дитину, 
часто нагадують: „А друге 
коли?“. Якщо ж ти вже маєш 
двоє дітей і народжуєш ще, 
то наражаєшся почути: 

„Ого, третє чекаєш. Ну ти 
й смілива!“. „Що — чет-
верте? П’яте??? Як на таке 
зважитися в наш час?“. „Та 
то взагалі капець! А хто ж 
їх годувати буде?“. До того 
ж такими глобальними 
проблемами переймають-
ся ті, хто не має жодного 
стосунку до фінансових, 
матеріальних чи виховних 
справ конкретної родини. 
Також є переконання, що 
одна дитина в сім’ї — це 
приречений егоїст, а коли 
багато — то вони конче 
бідні, нещасні. 

Із наступним стереоти-
пом мама стикається тоді, 
коли виходить на роботу. 
Чомусь деякі роботодав-
ці вважають, що декретна 
відпустка — то змарнова-
ний час для професійного 
розвитку, тоді жінка ту-
піє тощо. Найновіші до-
слідження спростовують 
це. Так, не всі в декретній 
відпустці розвиваються за 
фахом, однак вони розви-
ваються в іншому напря-
мі, часто опановують нові 
можливості, те, на що досі 
їм бракувало часу. І декрет-
на відпустка — не змарно-
ваний час, а зміна діяльно-
сті жінки. Після появи ди-
тини вона розвиває багато 
цінних рис, а саме вміння 
швидко вирішувати багато 
справ, приймати рішення, 
організовувати свою робо-
ту. А щодо застереження, 
що жінка ходитиме на лі-
карняні чи відпрошувати-
меться на свята в садочку, 
то, як слушно сказала мені 
одна мама, яке має значен-
ня, хто захворів — праців-
ниця чи її дитина, а також 
те, куди вона відпрошуєть-
ся — у власних справах чи 
до дитсадка.

Ірина МАРТИН
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власний експеримент

Як здолати смартфонозалежність?
Мій смартфон раптово „здох“. Просто в момент перестав 

„бачити“ сім-карти, а після намагання відновити до заводських 
параметрів не дозволив наново встановити жодної програми. Це 
був мій шанс перевірити, чи я смартфонозалежна.

Знаю, що чимало користувачів 
інтернету під час Великого посту по-
становляли собі зменшити кількість 
часу, проведеного в „павутині“, 
особливо в соцмережах. Для цього 
зокрема радять видалити відповідні 
програми з телефона: маючи доступ 
до Фейсбуку чи ВКонтакті тільки зі 
стаціонарного комп’ютера, апріорі 
заходитимеш туди значно рідше.

Отож, саме такі умови й маю: 
телефон, із якого можна хіба зате-
лефонувати, ще один, у якому через 
ґуґл-акаунт „підтягнулися“ контак-
ти, але інтернет є тільки з вай-фаєм 
високої швидкості (тобто вдома), а 
процесор недостатньо потужний, 
аби витримати оновлену версію 
Фейсбуку й месенджера.

День перший. Передовсім у мо-
менти очікування (черга в крамниці 
чи до маршрутки) заповнюєш паузу 
переглядом новин у соцмережах чи 
в інтернеті. Гм…, без цього цілком 
можна обійтися. Найважливіші події 
однаково будуть у топі й увечері або 
на ранок — чи на новинних сайтах, 
чи у френд-стрічці. Хоча, що там ка-
зати — насправді я ненавиджу черги 
(привіт, „совкове“ дитинство!), а без 
„забавки“ вони ще більше дратують.

Ще одна необхідність — повідо-
мити якусь інформацію комусь того 
моменту, коли ця потреба виникла. 
Телефонувати — не з руки, бо не 
таке вже це питання й важливе, тер-
мінове. І насправді теж не стається 
катастрофи, якщо повідомляєш ін-
формацію пізніше. Заодно тренуєш 
пам’ять (бо ж до вечора, чи навпаки 
до ранку, треба тримати в голові все, 
що кому маєш сказати чи написати).

День другий. Знову треба набу-
вати звичку всюди носити з собою 
записник чи ручку — нотатник за-
лишився в поламаному смартфо-
ні. У ньому ж канули в лету деякі 
збережені записи. Добре, хоч Ґуґл 
пам’ятає все, відтак більшість легко 
відновити.

Коли вранці виходжу з дому, у 
моєї подруги з Чикаго північ, а по-
вертаюся, коли вона вже поїхала на 
роботу. Тому тепер наше спілкуван-

ня в соцмережах — як листування 
електронною поштою, а не „вже-і-
зараз“.

День третій. Треба знайти в шух-
ляді електронну книжку. Або кинути 
в сумку паперову. Дорога на робо-
ту і в зворотному напрямі вивчена 
вздовж і впоперек, краще читати. 
Може, список „хочу прочитати“ тро-
хи скоротиться?

Знайомий комп’ютерник повер-
нув смартфон із діагнозом „ремон-
ту не підлягає“, але дав 
надію: „може, то залізо, 
а не програмний збій?“. 
Брат учергове почав до-
водити, що „це все ваші 
андроїди, айфон — то є 
тема“.

Вихідні в мене про-
ходять зазвичай під 
гаслом „свобода від но-
вітніх технологій“. Це я 
так думала. А тепер з’я-
сувала, що, наприклад, 
прогноз погоди — нагальна інфор-
маційна потреба, яку повноцінно не 
задовольняє ні радіо, ні стаціонар-
ний інтернет.

День шостий. Фейсбук у мобільній 
версії дозволяє читати повідомлен-
ня лише через месенджер, браузер 
меседжів не показує. Із роботи вже 
вийшла, додому ще треба доїхати. 
Краще б я узагалі не мала інтернету 
в телефоні, ніж такий „обмежений“. 
Бачу, що надійшло повідомлення 
від співробітниці, а ні прочитати, ні 
відповісти на нього через браузер не 
можу („дякую“ невтомним „пакращу-
вачам“ Фейсбуку). 

День сьомий. Навушники до е-бу-
ка не підходять до телефонів. Заряд-
не в кожного пристрою своє. Словом, 
маленька сумочка найближчим часом 
— не варіант, усі ці ґаджети разом із 
усіма додатками/зарядками потребу-
ють чималого наплічника. Різні дро-
ти ще й плутаються між собою.

День восьмий. За два дні дорогою 
на роботу й назад прочитала 600 сто-
рінок в електронній книжці. Раніше, 
читаючи Фейсбук, проклинала зато-
ри, бо таки марнувала час. Гортаючи 

книжку, майже їх благословляю, бо 
ж коли ще можна поринути в кохану 
літературу, якщо поза дорогою (вдо-
ма й на роботі) завжди купа клопо-
тів?

День дев’ятий. Раніше не уявляла 
собі, як можна знимкувати „миль-
ничкою“. Усе, що має об’єктив із 
пластиковою оптикою, — профана-
ція фотографування. Але за останні 
два роки можливість зловити момент 
стала важливішою за пікселі й опти-
ку. Як бракує отого „завжди-присут-
нього-в-кишені“ об’єктива!

День десятий. Ви не повірите, але 
Фейсбук на маленькому 5-дюймово-
му смартфоні видно краще, ніж на 

широкому моніторі. Я 
так довго звикала до мо-
більної версії, а тепер 
не можу адаптуватися 
до повної.

„Кілометрові“ (11–
14-й дні) травневі вихід-
ні погодою особливо не 
потішили. Тому омріяну 
кількагодинну велопро-
гулянку довелося від-
класти. Зате перебувала 
в зоні вай-фай майже 

цілодобово. Але велосипед я таки 
люблю більше.

День п’ятнадцятий. Якби нагода 
побути поза мережею (телефонною 
й інтернетною) випала мені кілька 
років тому, я б дуже переймалася, 
що хтось не може до мене „досту-
катися“. Тепер же спокійно реагую 
на таке: якщо мені хтось потрібен, 
я врешті-решт знайду цю людину, 
якщо ж я потрібна комусь — це не 
мій клопіт. Жили без мобілок не так 
давно. Ми от із подругою якось їхали 
до Одеси нарізно, бо вона запізни-
лась на потяг, а я до останнього чека-
ла, що вона в нього заскочить. Одеса 
— не Львів, але нічого, знайшлися.

День шістнадцятий. За скільки 
часу формується нова звичка — 21? 
Ну-ну… Звичка, може, й так, а ось 
залежність так скоро не здолати. 
Тому визнаю: я, як і все наше поко-
ління, не мислю себе поза новітні-
ми технологіями. Отож, на питання, 
поставлене в заголовку, відповім: а 
чи треба? Пам’ятаймо тільки: добре 
все, що в міру.

Тетяна ПАСОВИЧ
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доброустрій

Зелена оаза над морем
Чимало людей із нетерпінням чекають літа, коли можна активно 

відпочити. Працівники Політехніки, їхні діти, студенти й гості особливо 
полюбляють це робити в навчально-оздоровчому таборі „Політехнік-3“, 
що в Коблевому на Миколаївщині.

І це зрозуміло: до моря, 
як мовиться, рукою подати, 
бо розташований у першій 
береговій смузі. Крім того, 
Політехніка постійно дбає 
про поліпшення умов про-
живання, збагачує асорти-
мент харчування. Та сьо-
годні ми говоритимемо про 
ландшафтний дизайн тери-
торії, зокрема, про зелені 
насадження. Наші співроз-
мовники — професійний 
ландшафтний дизайнер, 
працівник адміністратив-
но-господарської частини 
університету Янош Шлях-
та, співавтор навчального 
посібника „Дерева, що по-
між нас“, автор посібників 
„Топіарне мистецтво і жи-
воплоти“ й „Цілющі дерев-
ні рослини“, та директор 
табору — Марія Костюк. 

— Яноше Михайлови-
чу, нещодавно Ви побували 
в Коблевому. Які враження 
привезли?

— Територія зачаровує: 
місце розташування — без-
доганне, а відпочинок да-
рує кожному непереверше-
не блаженство від дотику 
морських хвиль і п’янкого 
повітря, насиченого йодом 
і степовими лікарськими 
травами. Певного шарму 

додає те, що табір має ніби 
дві різні частини: верхню 
(господарську), що поряд 
траси міжобласного зна-
чення, та нижню (власне 
відпочинкову), розташо-
вану близько моря. Нині 
тут Політехніка завершує 
значні берегоукріплю-
вальні інженерні роботи. 
Зауважу: у нелегкі для дер-
жави і для себе часи. 

Почну з фахових заува-
жень стосовно ландшафту. 
Мені здається, що кілька 
платанів, якими так пиша-
ється Одеса, могли б тут ро-
сти, а каскад чудових сходів 
до моря літньої пори гарно 
доповнили б декоративні 
виноград чи плющ. Нині 
зелена смуга вічнозеленої 
біоти — хвойної східної туї 
або широкогілочника, яку 
висадили в таборі ще на по-
чатку його освоєння, чудо-
во виглядає згори. Зблизь-
ка — це три сотні дерев і 
штучно створених кущів, 
розумно розташованих 
по всій території. Дещо 
менше місця тут займає 
загальновідома північно-
американська біла акація, 
яку завезли до Європи ще 
в середині ХVI ст. Хотіло-
ся б, щоб вона тут була не 
одна. Гарно доповнював 

би довкілля інший її вид 
— акація клейка, суцвіття 
(китиці) якої дещо менші, 
ніж у білої, рожево-бузко-
вого кольору. До речі, вона 
часто цвіте навіть восени. 
На мою думку, окремі не-
перспективні акації, а та-
кож їхню поросль треба 
було б викорчувати. Свого 
часу тут зрізали чимало 
туй. На щастя — на висо-
ті 0,3–0,5 м від землі, то 
ж нині ці невеличкі стов-
бури створили гарні кущі. 
На жаль, кілька видів кле-
нів, абрикосів, волоських 
горіхів мало тішать око: 
надмірна спека та відсут-
ність достатнього зволо-
ження у вегетаційний пе-
ріод даються взнаки. Доб-                                                                                      
ре прижилася і гарно 
доповнює ландшафт топо-
ля пірамідальна. Та на особ-                                                                                
ливу увагу заслуговують 
живоплоти. 

— Маріє Володимирівно, 
а якою територію табору 
бачите Ви?

— Природу з її багатим 
розмаїттям дуже люблю, 
тому коли довелося очо-
лити навчально-оздоров- 
чий табір із його багатим 
озелененням, захотілося й 
собі щось гарного додати 
до цієї пишної картини, 
доповнити її чимось но-
вим, цікавим, щоб навко-
ло відпочивальників був 
кольоровий, барвистий, 
яскравий світ. Дуже в тому 
мені допомагає досвідче-
ний садівник Олександр 
Столяров, який пильно сте-
жить за нашим довкіллям: 
дбає про дерева й кущі, ви-
саджує нові, експеримен-
тує з ними, доглядає квіт-
ники. І хоч він не має спе-
ціальної освіти, та за роки 
роботи в таборі йому вда-
лося „порозумітися“ з усіма 

зеленими насадженнями. 
Обов’язково в озелененні 
території враховуємо по-
ради Яноша Михайловича. 
Я не схвалюю вирубування 
дерев на території табору, 
тому, якщо навіть для зруч-
ності відпочивальників 
укладаємо плитку, дерева, 
що трапляються на шляху, 
залишаємо. З одного боку 
— вони роблять тінь, з 
другого — клімат тут дуже 
суворий і не кожне дерево 
легко приживається на цій 
землі. 

— Чи все задумане вдало-
ся втілити?

— Ні, звичайно, адже 
табір активно розбудовує-
мо. Якщо дозволять фінан-
си, то незабаром матимемо 
ще один корпус і котедж. 
Нині по території їздить 
важка техніка, тож після 
здавання об’єктів доведеть-
ся дочекатися відновлення 
землі. Звичайно, фруктові 
дерева висаджувати, окрім 
тих, що вже є, не будемо, бо 
в нас відпочивають діти, а 
вони, як відомо, полюбля-
ють достиглі плоди (від 
них особливо потерпають 
абрикоси). Думаємо й про 
нові насадження на зсувах, 
скажімо акацій, аби вони 
тримали своїм корінням 
круті береги. Газони регу-
лярно підстригаємо, досію-
ємо декоративну траву, на 
кількох квітниках висадили 
понад 150 кущів розкішних 
різнокольорових троянд. 
Після завершення будів-
ництва розробимо план 
і кошторис доброустрою 
верхньої зони котеджів. А 
щоб наша територія була 
й надалі зелена і квітуча, 
берегтимемо те, що росте 
на цій суворій землі, збіль-
шимо кількість квітників. 
Зробимо все, щоб наші 
гості чудово відпочивали 
не лише біля моря, а й се-
ред природного затишку і 
красивої оази.

Катерина ГРЕЧИН
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зустріч із роботодавцями

Студентів-політехніків кличуть на сезонну роботу

Минулого тижня студенти Інституту комп’ютерних технологій, 
автоматики та метрології мали нагоду поспілкуватися з 

представником японського концерну Fujikura Automotive Ukraine 
Lviv.

Зустріч із роботодавцями орга-
нізував відділ працевлаштування та 
зв’язків із виробництвом Львівської 
політехніки та керівництво ІКТА. 

Для студентів-політехніків фірма 
пропонує сезонну роботу — упро-

довж чотирьох місяців, із навчан-
ням, стажуванням і доброю опла-
тою та забезпеченням соціальним 
пакетом.

Як наголосила представниця 
компанії, це досить вигідні умови 

для молоді, щоб влітку підзаробити 
та чогось нового навчитися. Особли-
вих навичок для роботи не потрібно. 
Головне — акуратність, бажання 
працювати і наполегливість. 

Докладніше про умови працев-
лаштування можна дізнатися на сто-
рінці http://www.lp.edu.ua/propozyciyi-
roboty-i-karyery.

Наталія ПАВЛИШИН

з перших уст

Бізнесові тонкощі від Євгена Філяка

Дізнатися, яка дорога до успіху, як від науки перейти в 
підприємництво, та ще чимало тонкощів у маневруванні 

до втілення мрій мали нагоду студенти й науковці Львівської 
політехніки 27 квітня від експерта Всеукраїнського конкурсу 
„Інноваційний прорив“, засновника кількох успішних 
стартапів Євгена Філяка.

Підприємництво — це далеко 
не те, про що мріяв і чим жив Євген 
Філяк ще кілька років тому. Він був 
успішним науковцем у галузі біо-
логії і п’ятнадцять років присвячу-
вав себе різним винаходам. Та, як 
каже сам про себе, був „неправиль-
ним науковцем“, бо вмів заробляти 
та знав, як і де знаходити гранти. І 
саме з цього визріло усвідомлення, 
що значною мірою все, чого доміг-
ся в науці, удалося завдяки добрим 
організаторським здібностям. Тоді 
покинув наукову галузь й пішов у 
бізнес. Там здобув чималий досвід, 
набив чимало ґуль, тричі збанкру-
тувавши, урешті досягнув успіху. А 
зрозумівши, що вміє будувати ма-
ленький бізнес, вирішив „занури-
тися“ в таємниці функціонування 
великого бізнесу.

Тепер він працює проектним ме-
неджером в ІТ-компанії SoftServe. Як 
зізнався, це для нього стало доволі 
непростим рішенням, бо довелося 
пересилити себе. Адже стільки років 
будучи керівником власної справи, 
тут став підлеглим. Хоча каже, що не 
шкодує, бо це вже новий корисний 
досвід і знання.

— Вирішивши розпочати влас-
ний бізнес, перш за все треба зро-

зуміти, для чого це вам. 
Якщо хочете просто 
заробляти гроші, для 
цього не відкривайте 
власну справу, а просто 
йдіть працювати в якусь 
провідну компанію. Зараз, 
наприклад, та ще років де-
сять у тренді буде ІТ-сфе-
ра. Бо власний бізнес 
лише збоку виглядає про-
стим. Та насправді, це так, 
ніби стоїте над прірвою і 
жуєте скло. Це я відчув на 
собі вповні. Хоча, для мене 
тих п’ять років, коли розвивав власні 
справи, були найщасливіші в моєму 
житті, — розповів підприємець. 

Окремо Євген Філяк радить зосе-
редитися на тому, чого очікуєте від 
бізнесу. Якщо хочете, щоб він вас 
годував, то найкраще обрати малий 
бізнес. Для його створення просто 
копіюєте те, що вже успішно пра-
цює на ринку: магазини, ресторани, 
кав’ярні, школи тощо. Особливість 
у тому, що малий бізнес потребує 
вашої безпосередньої присутності. 
Якщо ви йдете, справа перестає іс-
нувати. 

У середній бізнес Євген взагалі 
не вірить. Найцікавіший для нього                                                       

— великий, що змінює світ. 
Переконаний, що власне для 
великого бізнесу мають пра-
цювати науковці: 

— Для мене критері-
єм успішної наукової 

розробки є те, чи змо-
же вона щось карди-
нально змінити. Від 

того залежить і те, 
чи цей патент ку-
плять. Адже прода-

ємо не лише ідею, а 
прибуток, який у май-

бутньому вона принесе. 
Як не прикро, та україн-

ські патенти не цікаві сві-
товому ринкові, бо наш 
вітчизняний ринок доволі 
малий. Визначальними є 
патенти США, Японії, ЄС, 
Канади. 

А загалом у підприємниц-     
тві, зрештою, як і у багатьох справах, 
найважливіше — команда. Саме від 
людей на 90 відсотків залежить успіх 
справи. Тому Євген Філяк радить ре-
тельно підбирати команду, навіть 
прискіпливіше, ніж майбутню дру-
жину чи чоловіка. І фахівці мають 
бути кращі, ніж середньо статистич-
ні на ринку. 

А ще 10 відсотків успішного біз-
несу — це правильно обрана пробле-
ма, яку розв’язуватимете. Вона має 
бути важливою чи навіть болючою 
для якомога ширшого кола спожива-
чів, які будуть готові платити за це. 

Наталія ПАВЛИШИН
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шлях до успіху

Кожен студент може розпочати власну 
справу і стати незалежним 
Євген Борісов, 27 років, хмельничанин. 10 років тому 

переїхав до Львова здобувати вищу освіту, по закінченню 
започаткував тут власний бізнес. Сьогодні Євген має швейне 
виробництво, два фірмові магазини молодіжного одягу 
„ПРОТЕСТ“ і співпрацює з підприємцями в різних куточках 
України.

— Із чого все почалось?
— Після закінчення університе-

ту я одружився і, коли дружина за-
вагітніла, виникла потреба шукати 
дієвіші способи заробітку. 2013 року 
ми відкрили „ПРОТЕСТ“, де прода-
вали українські футболки і взуття, 
виготовлене в Китаї, усе відбулося 
за 3 місяці після виникнення ідеї. 
Частину грошей узяли з подарованих 
на весілля, іншу відкладали. Навча-
ючись на 4 курсі, я знайшов класну 
книжку — „Найбагатша людина Ва-
вилону“, рекомендую її прочитати 
всім: вона допомагає зрозуміти на 
елементарному рівні економічні 
основи бюджету родини. Ми навчи-
лися відкладати кошти: коли ти заро-
бив, наприклад, 1000 гривень — від-
кладених 10% (100 гривень) сильно 
ні на що не вплинуть, але за рік ти 
маєш суму, яку можна розумно вико-
ристати. Ми з дружиною дійшли до 
того, що навчилися відкладати 30% 
від заробленого.

— Розкажи, будь ласка, докладніше 
про свій бізнес.

— Напрям, у якому ми працюємо, 
— стритвер (street wear), у перекладі 
з англійської — вуличний одяг. На 
2013 рік ми були єдиним магазином у 
Львові, який мав цей товар, в Україні 
тоді було лише чотири фірми такого 
плану, тепер їх понад сто.

2016 року ми запустили швейне 
виробництво, процес тривав три 
місяці. Виготовляємо футболки, 
штани, кофти, наплічники, поясні 
сумки, куртки нашої однойменної 
марки „ПРОТЕСТ“ і львівського 
бренду „Ґwear“. Співпрацюємо з 
крамницями в Києві, Харкові, Одесі, 
Дніпрі, Черкасах. Є два фірмові ма-
газини — у Львові та Луцьку, а також 
інтернет-крамниця. В асортименті 
одяг власного виробництва та ін-
ших українських фірм. Наша цільо-
ва аудиторія — молодь, яка любить 
Україну.

— Чому саме „ПРОТЕСТ“?
— Молодь завжди з чимось 

незгідна, вона завжди хоче за-
провадити свої правила, про-
тестує. Сьогодні я бачу цей ма-
газин як економічний протест. 
Чому німці багаті: вони їздять 
на німецьких автомобілях, одя-
гаються в німецький одяг, слуха-
ють німецьку музику, тобто німці, 
отримуючи платню, несуть її ін-
шим німцям, і кошти залишають-
ся в Німеччині. Українці їздять на 
німецьких машинах, убираються в 
китайський одяг, слухають амери-
канську музику, відповідно, відда-
ють усі свої кошти за кордон. Наша 
мета — збільшити кількість україн-
ських товарів в українських крамни-
цях. „ПРОТЕСТ“ — це економічний 
протест, бойкот, спрямований на 
розвиток українського продукту і 
впровадження правила „свій до сво-
го по своє“. Я впевнений, поступово 
все налагодиться й українці більше 
не віддаватимуть власні, зароблені 
потом і кров’ю, гроші іноземцям.

— У чому секрет успіху?
— У нас була невеличка фінан-

сова допомога від батьків, але це 
незначні кошти. На сьогодні, ма-
ючи хорошу голову й інтернет, ко-
жен студент може розпочати власну 
справу, стати незалежним. Моя по-
друга робить прикраси з полімер-
ної глини, навчилася цього сама, 
спочатку вона створила свій сайт і 
викладала роботи там, також у со-
цмережах, на сайті „olx“, а тепер дів- 
чата з-за кордону приїжджають до 
неї на майстер-класи. Маю знайому 
танцівницю полденсу, під час тре-
нувань вона часто боляче вдаряється 
колінами, травмує їх — так з’явилася 
ідея створити нейлонові наколінни-
ки. Завдяки instagram і facebook ма-
ємо на ці наколінники замовлення 
з Китаю, хоч зазвичай усе навпаки. 
Власники бренду Urban Planet почи-

нали з того, що купували однотонні 
футболки польського чи китайського 
виробництва, самі наносили на них 
малюнки і продавали у своєму колі. 
Хлопці були пов’язані із хіп-хоп чи 
брейк-данс культурою. Усе почалося 
з того, що вони не могли знайти по-
трібного одягу в Україні, тож поча-
ли творити його самі. На сьогодні це 
одна з найпотужніших фірм стрит-
веру в Україні

Мої поради — вірити в себе й у те, 
що робиш, завжди бути позитивно 
налаштованим і впевненим, не боя-
тися пробувати, бути готовим до не-
передбачуваних обставин, бо вони є 
завжди. І, звичайно, саморозвиток: 
багато читати та вчитися рахувати 
(в економічному плані). Спілкуван-
ня з досвідченими в цій галузі людь-
ми, різні тренінги, курси, читання 
книжок — ось джерело моїх знань. 
Є такий ресурс Prometheus (громад-
ський проект масових відкритих 
онлайн-курсів), завдяки ньому дру-
жина вивчила бухгалтерію, а тепер 
навчається економіці підприємниц- 
тва — це онлайн-курси, у кінці яких 
ти складаєш іспити, отримуєш ди-
плом. Ми багато почерпнули з цього 
ресурсу, утілили знання на практиці 
й побачили чіткішу картину ситуа-
ції.

Проблеми виникають, і це до-
бре, бо після розв’язання їх отриму-
єш нові знання, тобі відкриваються 
нові можливості. Більшість проблем 
ти сам собі малюєш, але шукаючи із 
них вихід, у підсумку завжди маєш 
великий плюс 

Анастасія МОЗГОВА
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коротко

За підсумками глядацького голо-
сування та оцінок журі пере-
можцем „Євробачення-2017“ 
став Сальвадор Собрал (Порту-
галія), набравши 758 балів. Його 
пісню Amar Pelos Dois визнали 
переможною і професійне журі, і 
глядачі. Це перша перемога Порту-
галії на цьому пісенному конкурсі. 
Друге місце — у Крістіана Костова 
з Болгарії (615 балів), третє — у 
Sunstroke Projectу з Молдови (374 
бали). Українська група O.Torvald 
із піснею Time посіла лише 24 
місце з 26-ти, набравши в підсумку 
36 балів.

18–20 травня Львів прийматиме 
Міжнародний фестиваль особ- 
ливих театрів „Шлях“. У фестива-
лі візьмуть участь 11 театральних 
колективів з України, Польщі та 
Литви. Особливість фестивалю в 
тому, що його учасниками є інклю-
зивні театри. Цьогорічний „Шлях“ 
відбудеться на сцені Обласного 
академічного театру ляльок та в 
Палаці культури ім. Г. Хоткевича. 
Глядачам покажуть вистави на 
теми біблійних історій, китай-
ських і циганських легенд, укра-
їнських і світових казок. Вхід на 
фестиваль вільний.

Молодіжний рух Експеримент 
і Будинок органної та камер-
ної музики представляють 20 
травня о 14.00 концерт-лек-
цію „Йоган Себастьян Бах“. 
Лекція відбудеться в межах 
унікального музичного проекту 
„Звуки Львова. Орган“ у Будинку 
органної та камерної музики. 
Лектор-музикознавець — Богдан 
Котюк. Музично ілюструватиме 
лекцію органістка Олена Ма-
целюх. Вхід вільний, за попе-
редньою реєстрацією — http://
md-eksperiment.org/afisha/
ukraine/lviv/zvuki-lvova-organ-j-
s-bah-20170505135908 .

До кінця травня Національ-
ний музей ім. А. Шептицького 
(вул. М. Драгоманова, 42) запро-
шує на виставку Романа Опалин-
ського „Малярство. Інсталяції“. 
Експоновані твори позначені 
експериментами з формою та 
ускладненою композицією. Основ-
на тематика робіт — материнство, 
любов, одруження, єдність люди-
ни і природи.

За матеріалами інформагенцій

в об’єктиві

Два фотосвіти: вірменський 
і французький
У Палаці мистецтв відкрили фотопроекти, які запрошують 

глядачів зануритися у французьку атмосферу й віднайти сліди 
вірменської культури на вулицях Львова. Обидва — чорно-білі, 
у чомусь — близькі, у чомусь — різні. Наше місто стало місцем 
зустрічі двох друзів — фотографів Бернарда Кеню й Сурена 
Варданяна.

Бернард Кеню й Су-
рен Варданян позна-
йомилися на пленерах 
у Польщі. Захоплення 
чорно-білою фотогра-
фією настільки зблизи-
ло їх, що не зустрітися 
за допомогою експо-
нування своїх робіт 
під одним виставковим 
дахом стало просто 
неможливо. Сурен за-
кінчив Українську академію друкар-
ства, добре знає українську, але те-
пер мешкає в Польщі. Таким чином 
Львів став точкою перетину для двох 
творчих особистостей.

„Моя Франція“ — серія чор-
но-білих психологічних портретів 
для українців. На них зображені 
французи: і молоді, і похилого віку, 
замріяні й відверто веселі. Усі фото 
розділено на групи — „Персоналії“, 
„Спротив“, „Родина“, „Погляд“ й 
інші. Майже з кожної світлини ди-
вляться на нас щасливі обличчя, на 
декількох — лише силуети.

Голова львівського осередку 
Спілки художників Олег Микита на 

відкритті експозиції 
зауважив, що Бернард 
Кеню насмілився по-
казати життя простих 
французів зблизька. 
Франція в його ракурсі 
постає дуже атмосфер-
ною й оптимістичною.

„Вірменський Львів“ 
Сурена Варданяна — це 
віднайдені в міських 
нетрях і зафіксовані на 

фото цікавинки, орнаменти вірмен-
ської культури. Його фотографії та 
розписи вірменською каліграфією 
на тканині ніби промовляють: я — 
вірменин!

Завідувач кафедри графічного 
дизайну та мистецтва книги УАД 
Володимир Стасенко віднаходить в 
обох фотомитців спільні й відмін-
ні риси. Спільною є любов до чор-
но-білого фото й естетики. Відмін-
ність же полягає у виборі об’єктів для 
зображення і в часових вимірах. Так 
Бернард Кеню акцентує на людині 
(любить спілкуватися зі селянами, 
цікавиться проблемами молоді) й се-
кунді, у яку потрапляє погляд того, 
на кого скеровано об’єктив, його 
найхарактерніші риси. Натомість 
Сурен Варданян обирає для фотогра-
фування камінь, відбитки на ньому й 
передає тяглість часу, до певної міри 
його застиглість, але не мовчазність. 
Обидва проекти, переконаний Во-
лодимир Стасенко, співпрацюють і 
розмовляють між собою, доповню-
ють один одного.

І Бернард Кеню, і Сурен Варда-
нян раді можливості ознайомити 
львів’ян зі своєю творчістю — Бер-
нард дає змогу побачити нам хоч 
одним оком своїх співвітчизників, 
а Сурен здійснив свою мрію мати 
виставку у Львові, для цього йому 
придалися знання з композиції, які 
здобув у нашому місті.
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чари мельпомени

Нова локація для камерного музикування
Музичний салон у дзеркальній залі, екскурсії театром у 

поєднанні з камерним концертом — Львівський національний 
академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької невдовзі 
має стати загальнокультурним простором.

Задум запровадити музичний са-
лон в Опері народився природно — 
під час довгих розмов теперішнього 
директора й художнього керівника 
театру Василя Вовкуна та композито-
ра Юрія Ланюка. Крім цього, архітек-
тоніка дзеркальної зали, а також той 
факт, що у Львові є мало камерних 
залів, спонукали до появи ще одного 
місця, де слухач міг би насолоджува-
тися музикою.

Юрій Ланюк розповів, що музич-
ні салони свого часу були дуже попу-
лярні: відомий піаніст Рубінштейн до 
Першої світової війни приїжджав до 
Львова й концертував у Палаці По-
тоцьких, у Львові також грав Ліст, а 

Шопен ніколи не грав у великих за-
лах, лише в музичних салонах. За ра-
дянських часів камерні зали не функ-
ціювали, та з настанням незалежнос-
ті їхня традиція відновлюється.

Для камерних музикувань у дзер-
кальній залі придався рояль, який без 
діла стояв 10 років під сценою. Му-
зика звучатиме на вихідних, але не 
тільки на концертах, які не збігати-
муться в часі з показом вистав і на які 
доведеться купувати окремий квиток. 
Як каже Василь Вовкун, „під час кож-
ної екскурсії звучатиме 10–15 хвилин 
музики, і це буде музика, яку щодня 
не почуєш: клавесин, орган, арфа“. 
Щодо екскурсій, то їх проводитимуть 

щогодини й у фіксований час, а завер-
шуватиме їх голос Соломії Крушель-
ницької — арія Чіо-чіо-сан із опери 
„Мадам Баттерфляй“ Д. Пуччіні.

Окрім концертів, у дзеркальній 
залі провадитимуть і невеликі — до 
десяти творів — виставки. Першою 
експозицією, яка там оселилася на 
місяць, стала виставка робіт Любо-
мира Медвідя — спеціально для неї 
художник працював над образом Со-
ломії Крушельницької.

Практика таких камерних кон-
цертів у театрі є першою в Україні — 
подібної зали нема в інших містах. 
Найближчі концерти: 21 травня — 
літературно-музична композиція за 
текстами Тараса Шевченка „Посла-
ніє“, 25 травня — музична розповідь 
„Історія кохання“ (твори Брамса й 
родини Шуманів).

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

„Фонтан“, наповнений образами й смислами

У Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького від 10 травня 
до 12 червня — виставка одного з найдорожчих художників 

України, дещо постмодерного й по-філософськи налаштованого 
митця з Харкова Павла Макова.

Успішний — член Королівського 
товариства живописців та графіків 
Великої Британії, член-кореспон-
дент Академії мистецтв України, і 
вартісний — ціна офортів сягає до 
20 тисяч доларів. Він у часи шкіль-
ництва із захопленням малював 
море й вітрильники, а тепер його 
пристрасть — це ландшафти, у яких 
людина намагається себе не стільки 
знайти, скільки відчути. Сад як збіль-
шений відбиток пальця або як візеру-
нок на гуцульському вовняному ліж-
никові — здалеку, а зблизька — ви-
писані дерева, стежки, звірі. Інколи 
зображення схоже на лабіринт Міно-
тавра, у якому не страшно заблукати, 
бо, по-перше, ти є його частиною, а, 
по-друге, знаєш, що вихід із нього 
десь мусить бути. Усе структуровано 
і продумано до найменших деталей.

У першій залі музею виставлено 
найновіші й найболючіші роботи 
Макова, які відображають його мис-
тецьке сприйняття війни й наших 

соціальних негараздів. Гра у хрести-
ки-нулики — не просто гра, оскільки 
хрестики — будинки, нулики — теж 
будинки, але за віддаленого спогля-
дання — шини. Одного разу закрес-
лені одні, наступного — другі. Пере-
моги нема.

У всій експозиції важливу роль 
відіграють числа, переважно чоти-
ризначні, що діляться на два. А ще 
— описи, розмисли, які пояснюють 
художні трансформації „змісту прос- 
тих об’єктів, якими населено ланд-
шафти його робіт“.

Павло Маков постійно перечи-
тує роман італійського письменни-
ка Італо Кальвіно „Невидимі міста“. 
Його роботи — ніби перегук із ві-
домим, завершальним фрагментом 
цього твору: „Пекло — це не те, що 
настане колись. Якщо воно існує, 
воно є тут, це є пекло, у якому ми 
живемо повсякденно і яке творимо, 
перебуваючи разом. Є два способи 
жити так, аби воно не спричиняло 

страждань. Перший, не важкий для 
більшості: прийняти пекло та стати 
його частиною, поки воно не стане 
непомітним. Другий — ризикований 
і потребує сталого напруження: від-
шукати та вміти розпізнати, хто і що 
посеред пекла не є пеклом, підтрима-
ти це та поширити“.

Наталя ЯЦЕНКО
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здоровий спосіб життя

Дожити до літа. Кілька порад
Перепад температур, виснаження від навчально-робочих 

навантажень — усе-таки, незважаючи на те, що й зелень уже 
є, і сонечко не просто світить, а й гріє, хочеться вже літнього 
відпочинку. Та допоки він буде, можна підтримати свій організм 
простими діями.

Не знаєте, що взяти зі собою, щоб 
угамувати голод між парами? Бана-
ни й горіхи — поза конкуренцією 
з різними снеками. По-перше, це 
зручно, по-друге, добре для пере-
втомленого розуму. Якщо хочеться 
чогось поживнішого, то закидаємо 
це все до блендера, додаємо трохи 
води, зелені, соку цитрини — і має-
мо смузі. Звісно, коли воно постоїть 
у закритому слоїку дві-три години, 
то втратить частину вітамінів, але 
все ж це буде ліпше, ніж чипси або 
булочка. До речі, щоб вибрати ко-
рисні продукти, їх потрібно мати й 
тримати у холодильнику чи шафі на 

видноті. Бо, помітили прихильники 
здорового способу життя, те, що по-
трапляє першим у наше поле зору, й 
опиняється на тарілці. Тому не хо-
вайте далеко овочі й фрукти, хай їх 
у раціоні буде якнайбільше.

Зняти стрес, додати позитивних 
емоцій і покращити пам’ять здатен 
запах свіжоскошеної трави. Те, що її 
аромат заспокоює нервову систему 
і сприяє відчуттю щастя, дослідили 
австралійські науковці. Неврологи з 
університету Квінсленда навіть ма-
ють ідею створити „трав’яні“ парфу-
ми. Та студентам і викладачам не по-
трібно шукати новинку в крамниці, 

достатньо прогулятися на перерві 
між корпусами — скошена трава, 
розквітлий бузок і щебет пташок 
розслаблять і додадуть сил для нових 
навчальних звершень.

І щодо сну, без якого нам ніяк не 
почуватися добре. У своїй книжці 
„Їж, рухайся, спи“ Том Рат радить 
засинати і вставати в один і той же 
час, щоб виробити ритм. Якщо почу-
ваєтеся невиспаними, то поступово 
збільшуйте тривалість сну щоразу 
на 15 хвилин, аж допоки не почнете 
прокидатися з відчуттям, що ви від-
почили. А ще, пише автор, суттєво 
впливають на якість сну спортивні 
тренування. Дослідження показу-
ють, що регулярні ранкові фізичні 
навантаження збадьорюють орга-
нізм, а вечірні сприяють ліпшому 
засинанню.

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

Політехніки перемагають              
у ХІІІ Універсіаді України

У змаганнях зі спортивної атле-
тики, які зібрали в залі Центру 
фізичного виховання та спорту 
НТТУ „КПІ ім. І. Сікорського“ ве-
лику кількість уболівальників, 
узяли участь студенти з дев’яти 
областей України.

Оцінювала їх суддівська колегія 
на чолі з президентом Федерації 
України зі спортивної аеробіки та 
фітнесу (ФУСАФ) Тетяною Пасіч-
ною. Перед основними виступами 
команд глядачі побачили показові.

Збірну команду Львівської об-
ласті представляли студенти Львів-
ської політехніки, які на Універсіаді 
Львівщини вибороли перше місце. 
Це Віталіна Крохмаль (ІАРХ), Ми-
рослава Потокій (IКНІ), Анастасія 
Манойло (ІАРХ), Олександра Ря-
боштан (ІКТА), Анастасія Панасюк 
(ІБІД), Роксолана Пиш’єва (ІКНІ), 
Марина Гордієнко (ІХХТ), Володи-
мир Шалева (ІЕСК) — команда зі 
спортивної аеробіки під керівниц-
твом старшого викладача кафед-

ри фізичного виховання, майстра 
спорту Марти Мельничук. А також 
— Карина Танасійчук (ІЕСК), Тетя-
на Марусяк (ІАРХ), Анна Лазаренко 
(ІТРЕ), Ольга Каплун (ІМДН), Анна 
Петрушина (ІНЕМ), Вікторія Бо-
ярищева (ІБІД), Галина Богомолова 
(ІТРЕ), Адріана Хмельовська (ІГСН), 
Руслана Пономаренко (ІНЕМ) — ко-
манда з аеростепу та фанку, трене-
ром якої є Олена Череповська.

У категорії змішаних пар Володи-
мир Шалева й Олександра Рябоштан 
стали срібними призерами Універ-
сіади, а група у складі Анастасії Па-
насюк, Роксолани Пиш’євої, Мари-
ни Гордієнко, Володимира Шалеви 
й Олександри Рябоштан виборола 
бронзові медалі.

Команди-переможці було наго-
роджено дипломами, кубками й ме-
далями. Змагання пройшли в друж-
ній святковій атмосфері, учасниці 
показали високий рівень техніки ви-
конання аеробних вправ та елемен-
тів складності. Кожна команда мала 
власну неповторність завдяки вибо-

ру спортивної форми й оригінально-
го музичного супроводу. Серед усіх 
вишів України, які брали участь у 
змаганнях, збірна Львівської області 
посіла третє місце, а у своїй групі — 
перше, набравши 345 очок.

Відбулися змагання Універсіади і 
з настільного тенісу, у яких узяло 
участь 89 студентів із 18 областей 
України (44 команди, серед яких 
— 20 жіночих та 24 чоловічих).

Студенти змагалися в Житомир-
ському державному університеті, а 
головним рефері змагань був суддя 
міжнародної категорії Юрій Гусак. 
Збірна Львівської області посіла пер-
ше місце. Окремо серед жінок і чоло-
віків: чоловіки — друге місце, жінки 
— третє місце. Львівська політехніка 
набрала у своїй категорії 362 очки і 
здобула перше місце, а Львівський 
державний університет фізичної 
культури у свої категорії, набравши 
185 очок, — друге.

Серед учасників, які представ-
ляли Львівську область, були й по-
літехніки — Ольга Устай, Олена 
Черепущак, Олександр Тимофєєв і 
Ростислав Білий.

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Релігійний обряд, який відправляють над новона-
родженим. 9. Французький письменник ХVІІ ст., автор 
комедій, байок. 11. Головний герой роману Маріо П’ю-
зо „Хрещений батько“ — очільник мафіозного клану, 
справжнє прізвище якого Андоліні. 12. Пристрій, яким 
закріплюють у певному положенні частини машин, ме-
ханізмів. 14. Склад зброї та військового спорядження. 
15. Закрита споруда для зберігання і технічного обслуго-
вування літаків. 17. Дуже отруйна змія. 18. Стрімкий на-
пад на противника. 20. Особа, якій надано щось в оренду. 
22. Частина навчального року між сесіями. 24. Один з 
островів Індонезії. 26. Тяжка примусова праця для осіб, 
ув’язнених у тюрмах або місцях заслання. 28. Паста, 
соус із помідорів. 30. Ім’я тухольського боярина з пові-
сті І. Франка „Захар Беркут“. 32. Молодший син Адама і 
Єви, якого через заздрощі вбив старший брат. 34. Штат 
США. 36. Прилад для вимірювання атмосферного тис-
ку. 38. Французький полководець, державний діяч, ім-
ператор Франції, який помер на острові Святої Єлени. 
39. Метальна зброя індіанців Північної Америки. 40. Міс-                                                                                                                                         
то в Іспанії на річці Ебро, центр області Арагон. 
Вертикально: 
1. Точка перетину висот трикутника. 2. Глибока вузь-
ка долина зі стрімкими схилами; тіснина. 3. Закладка 
в книжці — тасьма, яку приклеюють у верхній частині 
корінця книжки. 4. У давньогерманській міфології дух 
повітря — жваве веселе створіння, доброзичливе до 
людей. 5. Озеро в Північній Америці, у групі Великих 
озер. 6. Грек, який завоював собі ганебну славу тим, 
що спалив храм Артеміди, котрий вважався одним із 7 
чудес світу. 8. Дочка фригійського царя Тантала, яка, 
втративши 7 синів і 7 доньок, від горя перетворилася на 
скелю. 10. Світильник на держаку, смолоскип. 13. Річка у 
Франції, що протікає через Париж. 16. Керівник газети, 
журналу, який затверджує їхній зміст. 17. Півострів в 
Азії, на Далекому Сході. 18. Приємний запах, пахощі. 
19. Кут зору, під яким сприймається якесь явище чи по-
дія. 21. Земний рай, місце перебування людей до гріхо-

падіння. 23. Ріка в Україні, яка тече через Луцьк. 25. Той, 
хто незаконно захопив владу; привласнив чужі права на 
щось. 27. Англійський письменник, автор „Саги про Фор-
сайтів“. 29. У давньогрецькій міфології одна з дев’яти бо-
гинь — покровительок мистецтв і наук. 31. Пристрій, що 
виконує певну роботу без участі людини. 33. Потепління 
взимку, що викликає танення снігу, льоду. 34. Майдан-
чик всередині цирку для виступу артистів. 35. Одиниця 
вимірювання сили струму. 37. Кінцівка людини. 38. Зле-
денілий верхній шар снігу. 

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 10
Горизонтально: 5.  Рапорт. 7.  Ногата. 9.  Диктатор. 10.  Ресторан. 12.  Трамвай. 
13. Жнива. 15. Ескіз. 16. Гольф. 18. Андорра. 20. Арізона. 22. Альбіон. 24. Ренклод. 
26. Альфа. 27. Стопа. 29. Радій. 31. Сатирик. 33. Камуфляж. 34. Аномалія. 35. Монарх. 
36. Уганда.

Вертикально: 1. Галичанин. 2. Статут. 3. Єнісей. 4. Атракціон. 6. Острів. 8. Глобус. 
11. Хмельницький. 14. Афродіта. 15. Епіцентр. 16. Гавана. 17. Фанера. 19. День. 21. Орел. 
23. Літератор. 25. Олімпіада. 28. Перука. 30. Астана. 31. Солоха. 32. Клобук.   

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 12
Горизонтально: 5. Катрайт. 7. Бронхіт. 8. Ему. 9. Кентавр. 10. Реостат. 12. Серпан-
тин. 15. Амфора. 16. Абсурд. 17. Ляпіс. 20. Тренер. 21. Нектар. 23. Театр. 27. Стерно. 
28. Натура. 29. Конверсія. 32. Фантаст. 33. Кадуцей. 34. Око. 35. Реактор. 36. Нагідки.

Вертикально: 1. Камертон. 2. Карате. 3. Родопи. 4. Візажист. 6. Терапія. 7. Бурун-
ді. 11. Амперметр. 12. Самородок. 13. Натхнення. 14. Драматург. 17. Ліміт. 18. Пауза. 
19. Сатир. 22. Трафарет. 24. Екватор. 25. Терикон. 26. Етикетка. 30. Оранта. 31. Індиго.  

J J J

— Пам’ятаю, на першому курсі в нас 
був такий предмет — логіка, який вела 
блондинка. І коли вона на першому се-
мінарі запитала „Питання є?“, я від-
важно підняв руку і протараторив: „А 
правда, що логіка і жінки несумісні?“.
— І чим справа закінчилася?
— Закінчилася цілком логічно: я потім 
сім разів перескладати ходив.

J J J

Заходить чоловік до крамниці й допи-
тує продавця:
— Скажіть, а у вас є коров’яче пір’я?
Продавець:
— Що? Коров’яче пір’я? Нісенітниця 
якась.
Чоловік:
— А пташине молоко не нісенітниця?
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Колектив кафедри іноземних 
мов ІГСН Національного універ-
ситету „Львівська політехніка“ 
висловлює щире співчуття ви-
кладачеві кафедри іноземних 
мов ІГСН Олені Валеріївні Си-
дорчук з приводу тяжкої утрати 
— смерті 

матері.

Дирекція ІЕСК та колектив кафедри теп- 
лотехніки, теплових та атомних елек-
тростанцій Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлюють 
щирі співчуття дружині і дітям з приводу 
тяжкої втрати — смерті чоловіка і батька, 
доцента кафедри 

Ярослава Федоровича Івасика.
Вічная пам’ять.

Колектив кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування 
Інституту інженерної механіки та 
транспорту Львівської політехніки 
висловлює щире співчуття старшо-
му лаборанту кафедри Любові Сте-
панівні Кокотко з приводу тяжкої 
втрати — смерті

матері.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету                                                       
ім. С. Крушельницької
18 травня — „Запорожець за Дунаєм“. 18.00.
19 травня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
20 травня — „Безумний день, або Весілля 

Фігаро“ (опера). 12.00, „Ріголетто“ 
(опера). 18.00.

21 травня — „Попелюшка“ (опера). 12.00, 
„Аїда“ (опера). 18.00.

25 травня — „Мадам Баттерфляй“ . 18.00.
26 травня — „Аїда“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
19 травня — „Криза“. 14.00.
21 травня — „Шаріка“. 18.00.
24 травня — „Циліндр“. 18.00.
25 травня — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
27 травня — „Труффальдіно з Бергамо“ 

(прем’єра). 18.00.
28 травня — „Безодня“. 18.00.
30 травня — „Дама з камеліями“. 18.00.

Камерна сцена
19 травня — „Чоловік моєї дружини“ 

(прем’єра). 18.00.
21 травня — „Святомиколаївський вечір“. 

18.00.
23 травня — „Смак до черешень“. 18.00.
24 травня — „Арт“. 17.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
19, 20 травня — „Осінь на Плутоні“. 19.00.
26 травня — „12 ніч“. 19.00.
28 травня — „Благодарний Еродій“. 19.00.
31 травня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
26 травня — „Слава Героям“. 19.00.
27 травня — „Любов“. 19.00.
28 травня — „Білосніжка“. 19.00.

Перший театр
19, 20 травня — „Маленька Баба Яга“. 11.00.
20 травня — „Ромео і Джульєтта“. 18.00.
21 травня — „Дюймовочка+“. 12.00, 15.00.
23 травня — „Русалонька“. 11.00, 
24 травня — „Веселі піратські історії“. 11.00, 14.00.

Змінюй світ, змінюючи себе!
Якщо маєш амбітні плани — долучитися до розв’язання гло-
бальних проблем, є нагода стати волонтером у Global Volunteer. 
Для досягання Цілей Сталого Розвитку 2030 від ООН пропону-
ють три напрями — навчальний, культурний та екологічний.

Молодіжна організація 
AIESEС закликає долучитися до 
Global Volunteer. Адже це мож-
ливість змінити себе, свою свідо-
мість, світобачення та розвинути 
лідерські якості, які допоможуть 

боротися з проблемами та дося-
гати поставленої мети. А ще, це 
чудова нагода попрацювати в 
команді з представників різних 
національностей, різних культур 
і вірувань.

Тож, не гай даремно часу. Змінюй світ, змінюючи себе! Зареєстру-
ватися можна за посиланням: http://aiesec.ua/youth/global-volunteer/.
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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

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.

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 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 170659

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 
Микола ЗУБКОВ
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 Тетяни ПАСОВИЧ
На останнії сторінці – світлини Наталії ПАВЛИШИН       

МНОГАЯ ЛІТА!

Сердечно вітаємо з днем народження 
проректора з науково-педагогічної 
роботи Львівської політехніки

Романа Орестовича 
КОРЖА.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня 
народження! Зичимо Вам міцного здоров’я, особи-
стого щастя, злагоди та чудового настрою, родин-
ного затишку та сімейного добробуту. Нехай завж-
ди Вас супроводжує вдача, постійно зігріває тепло 
людської вдячності, а будні і свята наповнюються 
радістю, світлом та любов’ю рідних і близьких. 
Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, 
здійснення всіх Ваших планів та сподівань!

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня проректора з науково-педа-
гогічної роботи Національного 
університету „Львівська політехніка“  

Олега Романовича
 ДАВИДЧАКА.

З днем народження вітаємо, 
Від усього серця бажаємо 
Щастя, радості, добра, 
Здоров’я, успіхів, тепла, 

Благополуччя та достатку, 
Щоб справи всі були в порядку, 

Хай посміхається життя, 
Та буде кращим майбуття.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
диплом МВ № 896443, виданий Львівським по-
літехнічним інститутом на ім’я Колодій Надії 
Михайлівни;
студентський квиток № 11491944, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мілешко Анастасії Андріївни;
студентський квиток №  10316857, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кіцяк Мар’яни Вікторівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Максимович Христини Романівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Старух Юлії Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Баторик Руслани Ярославівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ловас Ірини Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шилич Тетяни Іванівни;
студентський квиток № 10317044, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мамчур Олени Олександрівни;
студентський квиток № 11342521, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Ганчевської Олени Богданівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лапчук Лілії Павлівни;
студентський квиток ВК № 10317509, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Машалиги Марти Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шехаб Бешой Ашраф;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Коцюбайло Юлії Романівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Угринюк Олени Григорівни;
студентський квиток № 11036917, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Головченко Іванни Віталіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Воробець Анни Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Германович Світлани Богданівни;
студентський квиток №  1604160, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Дзіндзюри Вікторії Русла-
нівни;
студентський квиток № 10317871, виданий Наці-
ональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Підгрушного Назара Романовича;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Ляхович Анастасії Іванівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гунди Анастасії Мирославівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бородіна Олександра Олексійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Іваницького Дениса Андрійовича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гавловського Степана Петровича;
студентський квиток № 10967091, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Лазаренко Анни Сергіївни;
студентський квиток ВК № 10999364, вида-
ний Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Ковальової Ольги 
Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Пустовіт Юлії Олександрівни;
студентський квиток № 10967180, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Заїченко Юлії Сергіївни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ярмошук Лідії Олексіївни.



Свято в ІБІД                         
для                   

найдорожчих                    


