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„День“ консолідує та 
надихає 

Настя Бойко:                                                                   
„У музиці та малюванні                                                                              
я розчиняюся“9

Політехніки активно 
обмінюються 
науковими ідеями

„Весна Політехніки-2017“ — 
усім веснам весна             2 с.



ч. 16 [2976]
 25 — 31 травня 20172 ВАША ДУМКА

Чим здивував цьогорічний фестиваль?

Ігор Гулюк, голова журі, актор Першого театру:

„Такого сильного фестивалю ще не було“
Цього року „Весна“ така, якої я давно не бачив чи, можливо, і не було такої ще взагалі. Більшість 
інститутів прагнули втілити театральні постановки. Гадаю, вони врахували досвід успішних 
минулорічних виступів, коли театралізоване дійство допомогло досягти ефекту шоу. Це, з 
одного боку дуже приємно, та з другого — це їх сковувало і вводило в певні рамки й одно-
маніття. Зрештою, цей фестиваль особливий розмаїттям номінацій, на яких могли подавати 
претендентів, а цього разу журі довелося запровадити нові номінації, бо було дуже багато 

претендентів на достойні нагороди. На мою думку, дуже сильні виступи були в ІАРХ, ІХХТ, ІНЕМ, ІГДГ. Від-
криттям стала концертна програма ІЕПТ. Вони вразили спецефектом — учасниця шоу спустилася з балкону 
до зали на туристичному спорядженні. Свій суперовий спецефект мала й команда ІАРХ — Празький міст у 3D.  

Назар Домбровецький, голова оргкомітету фестивалю:

„Інститути виросли „на голову“
Цьогорічна „Весна“ дивувала. Багато інститутів виросли „на голову“. Якщо торік у них могли бути 
посередні виступи, то цього разу, дехто навіть „із нуля“ (команда ІБІД) показали якісні виступи. 
Готували їх дуже довго, багато уваги приділяли декораціям. Якщо, наприклад, шість років тому 
декораціями могли похвалитися в ІАРХ і ще в кількох інститутах, а решта задовольнялася хіба тим, 
що знайшли вдома, то цього разу сценічному антуражу приділили багато уваги в усіх інститутах. І 
це круто! Бо додає атмосферності та духу, допомагає сприйняти задум. Узагалі було багато цікавих 
режисерських підходів. Навіть складні теми подавали доступними формами. Цього року не було провальних кон-
цертів, як бувало. Звичайно, були слабші, сильніші, але не було такого, щоб після виступу глядачі були невдоволені. 
Загалом цьогорічна „Весна“ — це шквал емоцій. 

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Анна Біжок, член журі, магістр першого курсу Інституту економіки та менеджменту, учасниця 
танцювального клубу „Лідер“:

„Враження і захоплення переповнюють“
Я захоплена рівнем цієї „Весни“, враження переповнюють. Відчутно, що студенти прагнуть чогось 
нового, хочуть розвиватися. Тож було цікаво поринути в цю атмосферу, відчути її загалом. Хоча 
я знаю всі нюанси підготовки фестивалю, скільки і які зусилля докладають студенти, аби все, що 
відбувається на сцені, було злагоджене й цікаве. Тому загальна картина мені дуже сподобалася. 
Танцювальні номери ми старалися оцінювати максимально лояльно. Адже серед студентів не так 
багато тих, хто професійно танцює. Хоча на загал рівень доволі високий.  

студентський фестиваль

„Весна Політехніки-2017“ —                        
усім веснам весна

Після майже тримісячного задоволення талантами в усіх 
можливих напрямах — танці, співи, театр, імпровізація, дизайн 

і ще багато-багато іншого 16 травня відбувся фінал щорічного 
студентського фестивалю „Весна Політехніки“. Поділюся трохи 
спостереженнями та враженнями про цей довгоочікуваний у всіх 
значеннях гала-концерт.

Весняна преамбула
Нарешті! Усі причетні до прове-

дення фестивалю „Весна Політехні-

ки“ знайшли найоптимальніший для 
себе режим — нічний. Ну, мушу ска-
зати, що до цього рішення вони йшли 
довго, терпляче й уперто, поступово 

гартуючи дух глядачів, адаптовуючи 
їх із року в рік, від виступу до виступу. 

Зрештою, тепер повним ходом, 
вишукуючи цікаві формати й оригі-
нальні способи привернути до себе 
увагу, бібліотеки та музеї запрова-
джують акції —„Ніч у бібліотеці“, 
„Ніч музеїв“. Студентська молодь 
вирішила не відставати, тож, думаю, 
уже наступного року улюблена „Вес-
на“ може й цілковито перейти в ніч-
ний режим, а не лише її фінал.

Хоча, у цьому є чимало позитивів. 
Передовсім, це звичний час активнос-
ті мозку студентів — уночі наполег-
ливіше вчаться і, судячи з фінально-
го концерту, навіть краще творять 

Закінчення на 12 с. m
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Закінчення на 6 с. m

Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 4 с. m

ярмарок кар’єри

Заробляти і професійно 
зростати можна в Україні
16 травня Львівський обласний центр зайнятості 
й Національний університет „Львівська 
політехніка“ провели 28-ий Ярмарок кар’єри. У 
заході взяло участь понад 90 роботодавців, які 
запропонували понад три тисячі вакансій. 

Відкрив ярмарок голова 
Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Олег 
Синютка.

— Сьогодні економі-
ка області стає на ноги й 
потребує вливання люд-

ського капіталу. Цей за-
хід допоможе людям зро-
зуміти, що працювати,                            
заробляти і професійно 
зростати можна також і в 

стратегія

Щоб українці жили в безпечних умовах
Про стратегію екологічної безпеки України говорили за круглим 

столом в Інституті права та психології 18 травня. Викладачі та 
студенти зосередились не тільки на законодавчих аспектах, а й 
на соціально-економічній складовій екології.

Ба більше, першу доповідь стар-
ший викладач кафедри теоретичної 
та практичної психології Галина За-
калик присвятила екології стосунків. 
Дуже цікаву психологічну довідку 
про вербальні й невербальні засоби 
спілкування доповідачка проілю-
струвала інформативними й часом 
дотепними слайдами.

Загалом у ІІ круглому столі „Стра-
тегія екологічної безпеки України: 
соціально-економічний та право-
вий вимір“ участь узяло понад 80 
представників ІНПП, Львівського 
державного університету безпеки 
життєдіяльності, ЛНУ ім. І. Франка, 
Львівського НДІ судових експертиз. 
Активними учасниками були студен-

ти. На окремому секційному засідан-
ні „Організаційно-правове забезпе-
чення екологічної безпеки України: 
погляд студентської молоді“ вони 
виступили з понад 40-а доповідями.

Привітав присутніх заступник 
директора ІНПП професор Олексій 
Остапенко, який наголосив, що „хоч 
західна Україна є, можливо, найбільш 
екологічно здоровою порівняно з ін-
шими областями, але воднораз навіть 
Львів має проблему, про яку говорять 
усі ЗМІ“. Відтак Олексій Іванович                                                                                                                  

конференції

Обмінялися науковими ідеями
У день вишиванки у Львівській політехніці 
відбулася низка конференцій, де політехніки та 
їхні гості говорили про розвиток інноваційної 
інфраструктури, інформаційне суспільство, 
обмінювалися науковими ідеями й новими 
результатами фундаментальних та прикладних 
досліджень у галузі механіки й машинобудування.

Виклики постіндустріальної економіки
У роботі ІV Міжнародної конференції „Проблеми фор-

мування та розвитку інноваційної інфраструктури: ви-
клики постіндустріальної економіки“, яку 18–19 травня                                                                            
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ми ними пишаємося

Краудфандери Політехніки

16 травня відбувся завершальний етап унікального транснаціонального 
проекту між студентами НУ „Львівська політехніка“ та німецькою 

компанією BTS — фінал першої студентської конкурсної програми 
„Краудфандинговий стартап“. 

Переможцями, які от-
римали сертифікат на 2000 
євро й безоплатну поїздку 
до Німеччини, з метою 
співпраці з BTS, стали 
LvivLions — Інна Остапен-
ко (ІКНІ), Юрій Бєлоконь 
(ІНПП) і Ростислав Жура-
вчак (ІАПО). За словами 
капітана команди Ростис-
лава, результат став нео-
чікуваним

— Ми були впевнені, 
що виборемо друге місце, 
бо бачили всі наші огріхи, 
недопрацювання. Також 
відіграв роль проміжний 
етап, який відбувся в січ-
ні. Тоді залишилося три 
команди з дев’ятнадцяти, і 
ми здобули саме другу по-
зицію, до того ж, за кіль-
кістю балів у нас був дуже 
великий відрив від тодіш-
ніх переможців. Можливо, 

вони трошки розслаби-
лись, а ми, навпаки, мобі-
лізували сили.

Команда зізнається, 
що працювати над про-
ектом упродовж півроку 
(від вересня 2016) доволі 
тяжко, бо кожен із учас-
ників є студентом, а дехто 

вже працює. Важко було 
зосередитися. Знадобився 
місяць, аби ввійти в курс 
справи.

— Нам було нелегко 
працювати разом, але це 
хороша можливість про-
стежити, як абсолютно 
чужі люди зближаються 

завдяки спільній роботі та 
єдиній меті. Доводилось 
пристосовуватись одне 
до одного, — розповідає 
Інна.

LvivLions стверджують, 
що, окрім матеріальної ви-
нагороди, отримали вели-
чезний досвід у професій-
ній царині, краще зрозу-
міли, що таке маркетинг, 
навчилися працювати в 
команді. Гроші планують 
витратити на освіту, аби 
не розтринькати їх на 
дрібниці, а вкласти в щось 
вартісне. Про плани на 
майбутнє — жартують:

— Ми зараз ідемо в 
кафе „Пінгвін“. Ще на по-
чатку, по приколу, домо-
вилися, що в разі перемо-
ги підемо туди — жахливе 
місце (сміються), Ростик 
не знав, де воно й що це 
таке, тому ми з Юрком по-
обіцяли його туди повести.

Анастасія МОЗГОВА

Україні. Розумію, що нині 
дуже привабливими є кра-
їни Європи, що погляди 
молоді звернено за оке-
ан, до США, але я прошу 
пам’ятати: багатим можна 
стати будь-де, у будь-яко-
му куточку земної кулі, а 
успішним, затребуваним 
— тільки на своїй землі, в 
Україні. Я дуже хотів би, 
щоб молоді люди, окрім 
стати заможними, також 
хотіли прославити свій рід 
і свою державу.

Оскільки Політехніка 
впродовж двадцяти років є 

співорганізатором ярмар-
ку, проректор Роман Корж 
наголосив на тому, що всі 
освітні заклади Львівщини 
не перебуватимуть обабіч 
роботодавців, а, навпа-
ки, співпрацюватимуть із 
ними. 

Вікторія Довжек, радни-
ця міського голови Львова, 
висловила думку про те, що 
не буває ганебної роботи і 
людей, які б не могли пра-
цевлаштуватися, потрібно 
лише почати шукати свою 
нішу.

Директор Львівського 
обласного відділення Фон-
ду соціального захисту 

інвалідів України Галина 
Мисаковець закликала ро-
ботодавців не боятися бра-
ти на роботу людей з обме-
женими фізичними можли-
востями, адже це люди, які 
мають відповідну освіту і є 
конкурентоспроможними. 

Також із вітальним 
словом виступили Василь 
Срібний, заступник голо-
ви Львівського обласного 
об’єднання організацій 
роботодавців Львівщини, і 
Роман Дацко, голова об’єд-
нання профспілок Львів-
щини.

Відвідувачі заходу мали 
можливість пройти тес-

тування на профпридат-
ність, побувати на тема-
тичних майстер-класах, 
узяти участь у профорієн-
таційній вікторині, отри-
мати консультації щодо 
започаткування власної 
справи та консалтингові 
послуги, стосовно засто-
сування трудового, пен-
сійного, податкового за-
конодавства і різноманіт-
них аспектів соціального 
захисту населення. Захід 
розпочали учні Львівсько-
го вищого професійного 
училища торгівлі та сфери 
послуг із офіціант-шоу. 

Варто зазначити, що 
серед відвідувачів ярмарку 
було багато пенсіонерів, 
які хочуть знайти роботу, 
бо почувають себе непо-
трібними в суспільстві.

Анастасія МОЗГОВА

ярмарок кар’єри

Заробляти і професійно 
зростати можна в Україні

m Закінчення. Початок на 3 с.
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коротко

12 травня Львівська академічна 
гімназія відсвяткувала черговий 
день народження. Найстаріша 
гімназія з українською мовою викла-
дання, заснована австро-угорською 
державою для освітніх потреб укра-
їнців Галичини, відзначила 233 роки. 
За результатами торішнього ЗНО, 
ЛАГ на десятому місці в Україні й на 
другому серед гімназій. 

Під час урочистого закриття XVІІ 
Міжнародного конкурсу з укра-
їнської мови імені Петра Яцика в 
Києві було нагороджено студент-
ку Політехніки. Голова наглядової 
ради конкурсу професор Львівської 
політехніки Ірина Фаріон вручила 
премію імені Євгена Маланюка сту-
дентці Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Тетяні 
Іванишин.

Студенти й викладачі Львівської 
політехніки відвідали навчаль-
но-тренувальний центр Хмель-
ницької АЕС. Про це повідомив сайт 
„Поділля News“. Директор Інституту 
енергетики і систем керування, де 
готують фахівців для цієї галузі, про-
фесор Андрій Лозинський зауважив, 
що співпраця профільних вишів із 
виробництвом — запорука успіху, 
безпечного та надійного експлуату-
вання атомних електростанцій. 

У Львівському автомобільно-до-
рожньому коледжі Політехніки 
відбулася І Міжнародна науково-         
технічна онлайн-конференція 
„Альтернативні джерела енергії 
на автомобільному транспорті“. 
Учасники 18 травня обговорили такі 
тематичні напрями: електрична 
енергія; біопаливо; водневі джерела 
енергії; інерційні джерела енергії; 
комбіновані джерела енергії; мере-
жа заправних станцій; діагностика 
та обслуговування; перспективи 
розвитку.

Львівська політехніка спільно 
зі Словацьким університетом 
сільського господарства в м. Нітра 
оголошують набір абітурієнтів на 
навчання за програмою подвійних 
дипломів із бізнес-економіки та 
адміністративного менеджменту й 
міжнародного бізнесу. Випускники 
отримують державні дипломи укра-
їнського та європейського зразка. 
Надано можливість одержувати 
стипендії на навчання в розмірі 200 
євро. 

За матеріалами інформагенцій

висловив сподівання, що рекомен-
дації, які учасники напрацюють у 
результаті обговорень, „знайдуть 
відгук у душі наших можновладців 
і тих, хто намагається у правовому 
вимірі врегулювати ці питання“.

Про потребу передати напра-
цьовані пропозиції владі Львова, 
народним депутатам у розмові з 
журналісткою „Аудиторії“ говорив 
і завідувач кафедри цивільного пра-
ва доцент Ігор Паньонко, „адже ми 
говоримо про стратегію екологічної 
безпеки, це не тактика, яку повинні 
розробляти на сьогодні — завтра, ми 
говоримо про майбутнє, про наших 
дітей. Юристи також зацікавлені в 
тому, щоб ми, українці, жили в без-
печних умовах, а екологія не вплива-
ла негативно на наше здоров’я“. 

Крім актуальної для кожного 
львів’янина теми сміття, учасники 
обговорювали питання поводження 

з медичними відходами, правопо-
рушення в галузі тваринного світу, 
рослинного, лісового господарства, 
водних запасів. Крім того, ішлося 
про екологічну освіту (на кафедрі 
цивільного права викладають дис-
ципліну „Екологічне право“).

Серед ухвал резолюції — рекомен-
дувати навчальним закладам, готуючи 
фахівців за спеціальністю „Право“, 
акцентувати увагу на практичному 
аспекті навчального процесу; зверну-
тись до МОН, щоб акцентувати увагу 
науковців щодо висвітлення таких пи-
тань: формування стратегії екологіч-
ної безпеки, реформування екологіч-
ного законодавства, інформаційного 
забезпечення природокористування, 
забезпечення гарантій реалізації прав 
та свобод людини й громадянина в 
екологічній сфері в Україні, убезпе-
чення довкілля, особливостей юри-
дичної відповідальності за екологічні 
правопорушення тощо.

Тетяна ПАСОВИЧ

стратегія

Щоб українці жили                             
в безпечних умовах

фотофакт

Співпраця у ногу з часом

18 травня Рада молодих вчених 
Політехніки організувала для 

студентів, аспірантів та викладачів 
зустріч із представниками компанії 
Ericsson.

Ericsson — визнаний лідер у галузі теле-
комунікаційних технологій. 

Метою зустрічі була потенційна співпра-
ця в галузі ІТ-технологій. Відвідувачі мали 
змогу більше дізнатися про компанію та її 
діяльність і поспілкуватися з працівниками.

А. М.

m Закінчення. Початок на 3 с.
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провела кафедра економіки підприємства 
та інвестицій ІНЕМ, узяли участь економі-
сти-науковці з України і Польщі.

Упродовж двох пленарних, чотирьох 
секційних засідань і круглого столу відбу-
лися дискусії між провідними науковцями 
та практиками. Як зазначив завідувач ка-
федри професор Василь Козик, цього разу 
акцентували на викликах постіндустріаль-
ної економіки, адже світ уже давно живе в 
ній. Нині це актуально ще й тому, що пе-
ред українцями відкриваються кордони з 
Євросоюзом. 

— Провідна тема конференції — проб- 
леми розвитку інноваційного середовища 
в Україні, використання міжнародного 
досвіду й співпраці в розвитку інновацій-
ної інфраструктури, реалії постіндустрі-
ального суспільства, якого фахівця маємо готувати для 
цієї економіки, — каже Василь Васильович. — Почули 
чимало цікавої інформації від практиків стосовно ор-
ганізування інноваційних структур, про успіхи й ризи-
ки. Колишні випускники університету наголосили, що 
студенти мають мати добру базу знань, які можна от-
римати лише в університеті. Ішлося й про значення не-
формальної освіти, на яку вже починають звертати увагу 
працедавці, про цінності, які вимагає постіндустріальне 
суспільство. Учасники конференції хотіли не лише поді-
литися досвідом, а й максимально почерпнути щось для 
себе. Вдячний меценатам та випускникам нашої кафедри 
за надані кошти для проведення конференції.

Інженери-механіки втринадцяте 
зібралися у Львові

На ХІІІ Міжнародний симпозіум українських інжене-
рів-механіків у Львові зібралися науковці та практики з 
Вінниці, Дрогобича, Києва, Львова, Миколаєва, Одеси, 
Тернополя, Харкова, Хмельницького, Черкас, польські 
й білоруські колеги. 

— До нас приїхали науковці й виробничники зі сво-
їми творчими доробками, ідеями, планами на майбут-
нє, — говорить завідувач кафедри ЕРАТ ІІМТ професор 
Богдан Кіндрацький. — Учасники конференції диску-
тували стосовно новітніх розробок перспективних мо-
делей електробусів великої місткості для внутрішніх 
перевезень у великих містах, генетико-морфологічно-
го синтезу й передбачень верстатів нових поколінь та 
їхніх механізмів. Зокрема, київські політехніки пропо-
нують перспективні верстати-роботи на рівні світово-
го розвитку верстатобудування. Ми дискутували і щодо 
зменшення шкідливих викидів автомобілями, утилізації 
акумуляторів електромобілів тощо. Представники ФМІ 
НАН України поділилися своїми результатами стосовно 
експлуатаційної деградації сталей магістральних газо-
гонів. Вони пропонують методи діагностики і прогнозу-
вання критичного ресурсу матеріалів. Цікаві результати 
мають і харківські політехніки, які працюють над про-

ектно-технологічним забезпеченням міцності ресурсу 
та енергоефективності військових і цивільних машин. 
І на пленарних, і на секційних засіданнях прозвучали 
доповіді, що поєднали науку з виробництвом. Науковці 
й виробничники зрозуміли, над чим і як мають працю-
вати далі.

Інформаційне суспільство
Кафедри міжнародної інформації ІМФН і філософії 

та соціологічної політики Університету Марії Склодов-
ської-Кюрі (Люблін) провели 18–19 травня Міжнародну 
науково-практичну конференцію „Інформаційне сус-
пільство: безпека, політика й комунікація. Український 
та польський досвід“.

У роботі конференції взяло участь кількадесят ви-
кладачів, науковців, аспірантів та студентів з Києва, 
Львова, Любліна, Ченстохови та інших міст України й 
Польщі, студенти старших курсів кафедри міжнародної 
інформації. 

Як зазначили на відкритті завідувач кафедри МІ 
професор Василь Гулай і доктор кафедри філософії та 
соціологічної політики Евеліна Канцік-Колтун, мета 
наукового заходу — координація зусиль науковців, 
експертного співтовариства, представників бізнесу та 
органів державної влади й керування в розроблюванні 
теоретико-методологічних і прикладних аспектів пере-
думов, актуального стану й перспектив інформаційного 
суспільства.

Учасників конференції хвилювали аспекти безпеки в 
інтернеті (виявляння загроз особистості, суспільству та 
державі в цілому; національній безпеці; захисту особи-
стої інформації; здійснення інформаційних воєн), демо-
кратичні, комунікаційні, освітні й технологічні аспекти, 
маркетингові комунікації; міжособистісне спілкування; 
відкриті дані в інтернеті, публічне керування, актуальні 
ризики для системи електронного декларування прибут-
ків у реаліях української моделі мімікрійно-імітаційної 
демократії тощо.

Катерина ГРЕЧИН

конференції

Обмінялися науковими ідеями
m Закінчення. Початок на 3 с.
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креативне навчання

Курсові можуть бути цікаві й дуже корисні
Побачити реальний результат своєї роботи та ще й почути 

схвальні відгуки — мабуть, кращої мотивації для студентів 
не придумаєш. Магістри першого курсу ІГСН кафедри соціальних 
комунікацій та інформаційної діяльності свої курсові праці 
скерували на допомогу Львівській обласній бібліотеці для юнацтва.

— У межах навчальної дисциплі-
ни „Управління якістю бібліотечної 
та архівної справи“ ми уклали до-
говір про співпрацю зі Львівською 
обласною бібліотекою для юнацтва, 
тож вирішили там захищати курсові 
на тему „Інформаційно-рекламне 
представлення бібліотек на сучас-
ному етапі“, які реалізовували на 
прикладі цієї книгозбірні, а тему 
„Імідж сучасного бібліотекаря“ — 

на її директорці, бо креативнішого 
бібліотекаря, ніж Тетяна Пилипець 
складно знайти, — наголосила нау-
ковий керівник курсових праць, до-
цент кафедри соціальних комуні-
кацій та інформаційної діяльності 
Жанна Мина. 

Студенти аналізували, ділилися 
ідеями, розробили рекламні буклети, 
листівки, які, на їхнє переконання, 
привернуть увагу читачів. У такий 

спосіб вони продемонстрували, як 
уміють на практиці застосовувати 
здобуті навички, та допомогли бі-
бліотеці, надавши чимало варіантів 
для популяризації.

— Такий затишний і сонячний 
понеділок зі студентами кафедри 
соціальних комунікацій та інфор-
маційної діяльності Львівської по-
літехніки. Дякую Олі Ханас за те, що 
і я стала об’єктом наукового спосте-
реження! Особливо вдячна за розро-
блену в рамках проектів рекламну 
продукцію, — такими враженнями 
від захисту курсових праць поділи-
лася на сторінці книгозбірні у Фей-
сбуці Тетяна Пилипець.

Наталія ПАВЛИШИН

всеукраїнська акція

Учні з цілої України говорили про 
збереження пам’яток
На два дні, 17–18 травня, до Львівської політехніки з’їхалися переможці 

Всеукраїнської акції „SOS — історична пам’ятка: досліджуємо і 
зберігаємо разом“.

Привітали переможців 
проректор Роман Корж, 
завідувач кафедри історії 
України та етнокомуніка-
ції Львівської політехніки 
Поліна Вербицька, дирек-
тор Науково-технічної бі-
бліотеки Андрій Андрухів.

У Львові переможці 
акції презентували свої 
проекти, узяли участь у 
круглому столі „Про що 
говорить пам’ятка сьо-
годні“, спілкувалися з 
провідними фахівцями в 

галузі охорони та збере-
ження історико-культур-
ної спадщини Львівщини, 
долучилися до флешмобу 
„Про що говорить пам’ят-
ка сьогодні“.

— Загалом до участі в 
акції надійшло понад пів-
сотні групових проектів із 
усієї України. Перемож-
цями стали команди з До-
неччини, Чернігівщини, 
Львівщини, Івано-Фран-
ківщини, Луганщини. Така 
висока активність учасни-

ків укотре за-
свідчує, що ми 
маємо талано-
витих, небай-
дужих педагогів 
та креативну, 
творчу, патріо-
тичну молодь, 
яка відповідаль-
но ставиться до 
питання збере-
ження історич-
ної спадщини 

та відновлення історич-
ної пам’яті свого краю, — 
прокоментувала асистент 
кафедри історії України та 
етнокомунікації Політех-
ніки Наталія Панас.

Акцію проводила ка-
федра Історії України та 
етнокомунікації нашого 
університету в партнер-
стві зі Львівською міською 
радою, Всеукраїнською 
асоціацією викладачів іс-
торії та суспільних дисци-
плін „Нова Доба“ в рамках 

європейської мережі мо-
лодіжних історичних кон-
курсів EUSTORY.

— Особливість акції 
полягала в тому, що учас-
ники віднаходили в насе-
лених пунктах пам’ятки 
історії та культури, які 
нагадують про події ми-
нулого та є цінними для 
місцевої громади, опи-
сували загальний вигляд 
пам’ятки, досліджували її 
історію, характеризува-
ли теперішній стан. „SOS 
— історична пам’ятка: 
досліджуємо і зберігає-
мо разом“ спрямована на 
усвідомлення учнівською 
молоддю цінностей істо-
рико-культурної спадщи-
ни місцевих громад, на 
стимулювання інтересу 
та дбайливого ставлення 
до її збереження; на роз-
виток партнерства молоді 
та громадськості у справі 
охорони та популяризації 
історико-культурної спад-
щини, — додала Наталя 
Панас. 

Наталія ПАВЛИШИН
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повертаємо забуті імена

Микола Пильчиков — український 
фізик-теоретик
21 травня минуло 160 років від дня народження українського 

фізика-теоретика, експериментатора, винахідника, 
знищеного й забутого у своїй Батьківщині.

До чотирнадцяти 
років хлопця виховував 
батько, під опікою яко-
го той досконало вивчив 
сім мов. До речі, бать-
ко добре знав Кобзаря, 
був організатором не-
дільних шкіл у Полтаві, 
одним із засновників у 
Львові 1873 року літе-
ратурного товариства             
ім. Тараса Шевченка. Своїм духов-
ним наставником його вважали 
Олександр Кониський, Панас Мир-
ний, Іван Карпенко-Карий. 

У гімназії Микола вирізнявся 
„талановитістю до наук“, особли-
во до фізики й математики. Уже 
від другого курсу фізико-хімічного 
відділу Харківського університету 
хлопець поринув у науковий світ і 
незабаром винайшов електричний 
фонограф — прилад для вивчення 
звукових коливань графічним спо-
собом. Цим першим винаходом 
майбутній науковець на кілька де-
сятиріч випередив зарубіжних до-
слідників, зокрема й Томаса Едісо-
на, фонограф якого був механічним 
приладом.

Талановитого випускника зали-
шили в університеті „для приготу-
вання до професорського звання“. 
І не помилися: у стислі терміни той 
написав наукову монографію, при-
свячену рефрактометру — приладу 
для визначення показника залом-
лення світла в рідині та методиці 
оптичного аналізу. Згодом моло-
дий науковець демонстрував чле-
нам фізико-хімічної секції другий 
прилад — автоматичний регулятор 
електричного струму. М. Пильчи-
ков досліджував Курську магнітну 
аномалію, знайшов її нові райони й 
одним із перших зазначив, що при-
чина аномалії — поклади залізняку, 
знайшов і виправив помилки в кон-
струкції сейсмографа. Відтак, його 
ім’я стало відоме в наукових колах, 
відчинивши двері лабораторій про-
відних фізиків того часу. Завдяки 
цьому він зробив багато важливих 

досліджень у галузі елек-
трохімії, розробив ефек-
тивний оптико-ґальва-
нічний спосіб вивчення 
процесу електролізу, до-
сліджував поляризацію 
світла та метеорології. 
М. Пильчиков заснував 
1891 року метеостанцію, 
створив нові прилади 
(інклінатор, однонитко-

вий сейсмограф) й водночас читав 
студентам лекції. 

Дізнавшись про відкриття 
В. Рентґеном Х-променів, фізик, 
використовуючи трубку І. Пулюя, 
відкрив цілу низку невідомих 
властивостей Х-променів, знайшов 
спосіб скоротити тривалість експо-
зиції до двох секунд (найкоротша 
експозиція у світі). В електрохімії 
вперше відкрив можливості елек-
тронної фотографії. Кардинальне 
відкриття науковця — винайдений 
протектор, що захищає прилади — 
телефон, маяки, семафори, гарма-
ти, міни від дії на них електричних 
хвиль стороннього походження. 
Цього, до речі, не вдалося розв’яза-
ти ні Марконі, ні іншим західноєв-
ропейським науковцям і механікам.

У науковому доробку М. Пильчи-
кова — винайдення способу ке-
рування різними механізмами й 
пристроями по радіо (публічно 
продемонстрував це 5 квітня 1898 
року, яке стало днем зародження 
радіотелемеханіки), обладнання 
метеостанції інституту (з автома-
тичним покажчиком електричних 
атмосферних розрядів), побудова 
першої в місті радіостанції з модел-
лю радіокерованого протимінного 
захисту для військових кораблів, 
обладнання радіостанції на авто-
мобілі тощо.

Аналіз наукової спадщини нау-
ковця засвідчує: усі дослідження він 
провадив у ключових, найважливі-
ших для дальшого прогресу науки, 
галузях. Відтак, його справедливо 
можна назвати піонером у спра-
ві вивчення атмосферної оптики, 

електроавтоматики, електрохімії, 
радіотехніки, рентґенології та ін-
ших напрямів науки й техніки. Твор-
ча спадщина науковця — близько 
100 праць, понад 25 оригінальних 
приладів та установок, кілька нових 
експериментальних методів дослі-
джень.

М. Пильчиков брав активну 
участь у громадському житті ХТІ: 
боровся за демократизацію високої 
школи, засудив так звану „Шилле-
рівську історію“, через яку за участь 
у масових заворушеннях відрахува-
ли з вишу 213 студентів та 21 викла-
дача й лаборанта за письмовий про-
тест проти сваволі адміністрації. 
Завдяки старанням науковця їх всіх 
повернули до університету, зате він 
сам потрапив до лав „украй лівих 
професорів“. 

М. Пильчиков, як і його батько, 
присвячував життя не тільки науці, 
але й діяльності на благо рідного 
краю. Він чудово грав на скрипці, за-
хоплювався живописом, писав вір-
ші, переклав українською декілька 
поем різних авторів (їх, на жаль, не 
було видано через заборону україн-
ської мови, що діяла до 1905 року).

На початку травня 1908 року 
М. Пильчиков попросив госпіталі-
зувати його. Лікарі обстежили про-
фесора, і хоча причин для госпіта-
лізації не знайшли, прохання його 
задовольнили. Від кого ховався він у 
лікарні — невідомо… Однак від долі 
втекти не вдалося: 19 травня 1908 
року славетний науковець трагічно 
загинув. Обставин його смерті так і 
не було з’ясовано. Ворогам україн-
ського народу вдалося не лише зни-
щити талановитого винахідника, 
а й зробити все, щоб його ім’я було 
забуто. Кошти, що залишилися по 
смерті, науковець ще за життя за-
повів на премії за кращі дипломні 
праці студентам-технологам. Ува-
жаю, що нині ім’я Миколи Пильчи-
кова має бути повернено з небуття, а 
український народ має пізнати своїх 
геніїв науки.

Микола ЛОСИК,
викладач вищої категорії

Львівського автомобільно-                              
дорожнього коледжу

Львівської політехніки
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давні друзі

Фотовиставка газети „День“ — 
про те, що консолідує та надихає
Півтори сотні фоторобіт із цілої України в межах XVIII Міжнародного 

фотоконкурсу газети „День“ від 19 травня до 4 червня експонують 
у Львівській політехніці. 

Ці світлини, як зауважив заступник 
директора Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків із діаспорою 
Андрій Яців, розповідають „про твій час, 
твою країну, твоїх друзів і ворогів, пере-
моги і поразки, радість і біль, твоє минуле 
і твоє майбутнє. Цю виставку потрібно 
показувати молоді, адже вона об’єднує та 
зміцнює розуміння того, хто ми, у який 
час живемо і що повинні робити в кон-
кретний момент“. 

Численні гості та давні друзі — ректор 
Львівської політехніки професор Юрій 
Бобало, міський голова Львова Андрій 
Садовий, директор МІОК Ірина Ключков-
ська, проректор із наукової роботи Львів-
ської національної академії мистецтв 
професор Роман Яців, головний редактор 
IA ZIK Тетяна Вергелес прийшли приві-
тати головного редактора газети „День“ 
Ларису Івшину з новим етапом розвитку 
її багаторічного проекту. 

Виставковий проект редакція газети 
„День“ провадить уже вісімнадцять ро-
ків. За цей час встигли зорганізувати 121 
виставку світлин.

— За кожним фототвором — істо-
рія особистості через її переживання, 
емоції, відчуття. Підійдіть до кожної 
фотографії і зрозумієте, що недаремно 
сюди прийшли, — зазначила головний 
редактор IA ZIK Тетяна Вергелес.

Символом цьогорічної фотовистав-
ки є вінок, який означає сім’ю та силу 
єдності. Адже зламати можна лише 
одну гілочку, а коли вони переплетені, 
гуртом — вони незламні.

— 2014 року на дзвіниці Михайлів-
ського собору били дзвони, вістуючи 
про тривогу на Майдані, вони били 
набат і під час татаро-монгольської 
навали. Сьогодні маємо прекрасну 
дзвіницю, що день у день б’є вже двад-
цять років — це газета „День“. Вона 
нас застерігає, попереджає, навчає, що 
кожен має право вибору. Дуже важли-
во, щоб кожен розумів цей моральний 
закон, — підкреслила директор МІОК 
Ірина Ключковська.

Головний редактор газети „День“ 
Лариса Івшина наголосила на важли-
вості підтримки її задумів, яку вже ба-
гато років надає Львівська політехні-
ка. Одним зі спільних проектів є „Сад 
української єдності“.

— Підходити до газети можна в різ-
ний спосіб. Через фотовиставку, можли-
во, простіше — люди наодинці спілку-
ються зі світлиною. А в своїх книгах ми 
просуваємо ще й інші ідеї. Та в будь-яко-
му разі ми повинні дбати про розумне 
суспільне поле і своїх громадян, — за-
значила Лариса Івшина.

Цього дня також відбулося спілку-
вання студентів, викладачів, науков-
ців і громадських діячів із Ларисою 
Івшиною. У формі діалогу намагалися 
знайти відповіді на складні питання 
сьогодення, викристалізувати спільне 
бачення змін суспільної свідомості та 
повернення до найкращих традицій 
формування справжньої української 
еліти.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У Львові 21 травня вша-
нували пам’ять жертв 
політичних репресій. 
До пам’ятника Жертвам 
комуністичних злочинів 
керівництво ЛОДА, ЛОР, 
ЛМР та представники гро-
мадськості принесли квіти 
й лампадки. Духовенство 
провело екуменічну пана-
хиду, після чого відбулося 
громадське віче. Згодом 
учасники заходу перейшли 
до Музею-меморіалу жертв 
окупаційних режимів „Тюр-
ма на Лонцького“. Відбуло-
ся покладання квітів і до 
Стіни пам’яті та скорботи, 
до Меморіалу жертвам 
політичних репресій мос-
ковського комуністичного 
режиму в Україні на полі 
поховань № 55 Янівського 
кладовища, до поховань 
жертв терору НКВД 1941 
року на полі № 82 Личаків-
ського кладовища.

На Тернопільщині відбу-
лася обласна теренова 
гра для дітей та молоді 
„Легенда УПА“. Учасника-
ми гри стали 200 школярів 
9–11 класів з усієї області. 
Діти випробовували свої 
сили під час туристичного, 
інтелектуального та твор-
чого етапів. 

У неділю, 21 травня, у Льво-
ві відбулося святкування 
Всеукраїнського велод-
ня. За даними Львівської 
асоціації велосипедистів, 
цьогорічний велопро-
біг зібрав 910 учасників. 
Колона велосипедистів 
вирушила за маршрутом 
пр. Свободи — вул. Горо-
доцька — вул. Кульпар-
ківська — вул. Наукова 
— вул. Хуторівка — пр. Чер-
воної Калини — вул. Сту-
са — вул. Шота Руставелі 
— вул. Зелена — вул. Князя 
Романа — пр. Свободи. За-
гальна довжина маршруту 
становила близько 20 км. 
Основною метою заходу є 
популяризація велосипеда 
як екологічно чистого, де-
шевого і зручного способу 
пересування містом.

За матеріалами інформагенцій
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актуальне інтерв’ю

Граматиці підкоряються навіть 
імператори 
Напередодні 80-річчя знищення першого соборного 

Правописного кодексу, розпочинаємо серію публікацій 
про його нетривалу й трагічну долю. Про те, чи потрібно нам 
повертатися до так званого „харківського“ правопису і чи 
на часі тепер мовні питання взагалі, сьогодні розмовляємо з 
мовознавцем, науковим співробітником технічного комітету 
стандартизації науково-технічної термінології Миколою 
Зубковим.

Заборонений правопис — 
це частка розстріляного 
відродження

— Миколо Григоровичу! Для по-
чатку нагадаймо нашим читачам, 
який це „заборонений“ правопис і чому 
українців відлучили від нього.

— Ще на початку української 
національно-визвольної бороть-
би у ХХ сторіччі (а саме 17 січня 
1918 р.) Центральна Рада УНР ви-
дала „Головні правила українсько-
го правопису“. 17 травня 1919-го 
Українська академія наук схвали-
ла їх і взяла за основу для дальших 
доопрацювань і поправок. 23 лип-
ня 1925 року Раднарком УСРР ух-
валив організувати Держкомісію 
для впорядкування українського 
правопису (Державна Правописна 
Комісія). До неї ввійшло понад 20 
науковців з УСРР, які запропону-
вали запросити також до співпраці 
представників Західної України: 
Степана Смаль-Стоцького, Воло-
димира Гнатюка й Василя Сімовича. 
У квітні 1926 року „Проєкт україн-
ського правопису“ було надрукова-
но для ознайомлення суспільства й 
4 вересня 1928-го Раднарком УСРР 
затвердив новий український пра-
вопис на 33 букви. Він увійшов до 
історії як „харківський“ (саме в то-
дішній столиці радянської України 
— Харкові було зібрано цвіт націо-
нального мовознавства. Та оскільки  
до його укладання залучили укра-
їнських філологів, які мешкали за-
кордоном, його справедливо можна 
сприймати як соборний правопис) 
або „скрипниківський“ правопис 
(від прізвища тодішнього наркома 
освіти Миколи Скрипника, який, не 
витримавши московсько-комуніс-
тичної диктатури, наклав на себе 

руки 7 липня 1933 року). І хоч укра-
їнці — одна з найдавніших націй із 
тисячолітньою писемною традиці-
єю, але історія нашого правопису 
коротенька — він проіснував лиш 
до 18 листопада 1933-го завдяки 
смертельним обіймам „молодшої 
сестри“, яка начепила собі наличку 
„старшого брата“. Так уже повело-
ся, що від Петра I кожний тиран 
прагнув своїм указом ще більше 
урізати українську мову та її права.

1929 року Григорій Голоскевич 
видав „Український правописний 
словник“ (близько 40 тис. слів, по-
годжений із новим правописом), 
тому українська діяспора називає 
його „правопис Голоскевича“ й ви-
користовує для значної частини 
своїх видавництв. 

1933 року правописна комісія на 
чолі з Андрієм Хвилею затаврувала 
харківський правопис як „націона-
лістичний“, негайно припинила 
видавати будь-які словники й без 
жодного обговорення за 5 місяців 
створила новий правопис, що зод-
номанітнив українську та росій-
ську мови. З абетки вилучили букву 
ґ (як буржуазно-націоналістичну), 
а українську наукову термінологію 
було переглянуто й узгоджено з 
російсько-українськими словника-
ми (Інститут української наукової 
мови зліквідовано ще 1930 року). 
Саме цю редакцію правопису схва-
лив своєю постановою від 5 вересня 
1933-го нарком освіти УСРР Воло-
димир Затонський. 

Та вже 4 жовтня 1937 року в газеті 
„Правда“ з’явилася критична стат-
тя, згідно з якою українську мову 
потрібно ще більше наблизити до 
російської. Політбюро ЦК КП(б)У                                                                                                
ухвалило постанову, де було заяв-
лено: „Вважати за необхідне дати 

на сторінках газети „Комуніст“ 
розгорнуту, докладну критику ви-
кривлень і помилок, допущених 
у „Словнику“. Укладений за цією 
редакцією російсько-український 
словник Агатангел Кримський наз-
вав російсько-російським.

Майже всіх науковців-розро-
блювачів мовного українського 
кодексу було знищено, а їхні плід-
ні напрацьо́вання: словники, під-
ручники й посібники заборонено. І 
навіть комуністів Андрія Хвилю та 
Володимира Затонського, які завзя-
то виконували волю партії, теж не 
обминула доля зрепресованих укла-
дачів правопису — їх розстріляли 
1938 року. 

Гірке слово про нашу 
мову

— Чи були після того спроби вдо-
сконалити український мовний кодекс 
або повернутися до „харківського“ 
правопису?

— Владці, після його заборони, 
ще кілька разів добивали залишки 
українських писемних норм. 1946 
і 1959 років у редакції правопису 
було внесено незначні зміни від-
повідно до „Правил русской орфо-
графии и пунктуации“, які вийшли 
1956 р. Вони, однак, не наблизи-
ли правопис до матірної україн-
ської мови, а віддалили ще біль-
ше. Ці правила були чинні аж до                                                                                         
1990 року.

14 листопада 1989-го затверди-
ли новий варіянт правопису, який 
оприлюднили 1990 року. Він відно-
вив букву ґ та кличний відмінок (за 
радянських часів він був необов’яз-
ковим і мав назву „клична форма“). 
Уже після проголошення незалеж-
ности України під час I Міжнарод-
ного конґресу україністів (27.08–
03.09.1991) було ухвалено постано-
ву про потребу єдиного сучасного 
правопису для українців, які меш-
кають і в Україні, і в діяспорі, ко-
трий опирався б на історичний дос-
від української мови. 15 червня 1994 
року уряд України затвердив склад 
Української національної комісії 
з питань правопису при Кабінеті 
Міністрів. Усі напрацьовані про-
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понови було передано до Інституту 
української мови в середині січня 
1999-го. Та вже 2000 року цю комі-
сію було зліквідовано й затвердже-
но в новому складі лише торік (16 
років оглядання на Москву).

У своїй праці „Український пра-
вопис — повернення до національ-
них засад“ професор Олександр 
Пономарів пише: „…заборонений 
перший загальноукраїнський пра-
вопис 1929 року — це частка нашого 
розстріляного відродження, оскіль-
ки більшість його авторів репресо-
вано і знищено комуністичним ре-
жимом. Прийняття пропонованих 
змін буде гідним ушануванням їх-
ньої світлої пам’яті“.

Чи може радянська 
мова творити вільних 
українців? 

— Чи є сьогодні, на Вашу думку, 
потреба й резон відновлювати зрепре-
сований правопис? Адже від часу його 
заборони виросло вже кілька поколінь, 
які не тільки не знають багатьох пи-
томо українських слів і правил їхньо-
го написання, але навіть ніколи не 
чули їх. Для сучасних українців, осо-
бливо молоді, вони звучать незвично 
та навіть у декого з них викликають 
роздратування чи насміх — аж до ка-
тегоричного несприйняття і запере-
чення. Мовляв, колесо історії назад не 
повернеш.

— Риторичне питання — це я 
щодо заголовку цього розділу! Без-
перечно — ні! Гірко, але, якщо го-
ворити про рівень грамотности й 
культуру мовлення загалу, то вона 
доволі низька. Про мову засобів 
масового інформування, соціяль-
них мереж, реклами, термінології і 
навіть державних стандартів годі й 
згадувати...

Так, частина нашого загалу від-
кидає все в ортографії, що напра-
цьовано по брутальній забороні 
1933 року правил „Українського 
правопису“ 1927 р. (1928 р.), а не-
обізнані з історією української ор-
тографії помилково гадають, ніби 
цей правопис є діяспорними. Які ар-
ґументи на користь питомого укра-
їнського правопису можна навести 
нашим читачам? 

Насамперед, мабуть, те, що кож-
на царина науки має свої закони і 
норми. Чомусь ніхто не ставить під 
сумнів і не заперечує таблицю мно-
ження, закони Ньютона чи Піфаго-

ра. І тільки у мовознавстві чомусь 
мовні норми нам диктують не фа-
хівці, а політичні партії та держав-
ні устрої. Але ж мовознавство — це 
теж наука зі своїми закони. Ми ма-
ємо багатющу спадщину таких всес-
вітньо відомих авторитетів як Іван 
Огієнко, Юрій Шевельов, Свято-                                                                                  
слав Караванський, Борис Антонен-
ко-Давидович, Алла Коваль і багато 
інших. Тепер у мовознавчій науці 
вагоме слово говорять професори 
Павло Гриценко, Олександр Поно-
марів, Іван Ющук, Лариса Масенко, 
Ірина Фаріон. Ірина Дмитрівна, 
зокрема, у своїй книзі „Правопис 
— корсет мови? Український пра-
вопис як культурно-політичний 
вибір“ пише: 

„У спадщину від колоніяльних 
часів нам зосталася колоніяльна 
зросійщена норма, що пронизує всі 
мовні рівні — від фонетичного до 
граматичного і правописного. Не-
можливо  остаточно звільнитися 
від неї механічним способом, по-
заяк зміна мовної норми передба-
чає тривалу ментально-суспільну 
мотивацію. Поневоленим є тільки 
те суспільство, громадяни якого не 
володіють національним самоусві-
домленням. Звідси — цілковита 
байдужість і нерозуміння внутріш-
ньої духово-психічної мотивації 
мовної норми, а також аргументу-
вання функційно-прагматичного 
характеру і нігілістичне трактуван-
ня культури мовлення (…). Пропо-
нована дорога знищення, пошуку 
й віднови норми — це не просто її 
аналіз крізь внутрішні мовні зако-
ни та політичні репресії, а пошук 
вільних і сильних українців. Нор-
ма — це добре вмотивований при-
мус. У самодостатніх і здорових су-
спільствах цей примус не потребує 
жодного аргументування, а лише 
суворого виконання. „Граматиці 
підкоряються навіть імператори“, 
— каже латинське прислів’я. Під-
корімося їй — і нам відкриються 
висоти державотворення. Одне з 
завдань нового часу усвідомлювати: 
мова творить нації і держави, поза-
як є духовим об’єднавчим чинником. 
Чи може спотворена радянська мова 
творити вільних українців?“.

Ці слова дають аргументовану й 
вичерпну відповідь на Ваше запи-
тання.

Запитувала й записала
 Ярослава ВЕЛИЧКО

наш календар

25 травня — Вознесіння Господнє.  
27 травня — День працівників ви-
давництв, поліграфії та книгороз-
повсюдження. 
28 травня — День працівників хіміч-
ної галузі. 
28 травня — День прикордонника. 
29 травня — Міжнародний день ми-
ротворців ООН. 
31 травня — Всесвітній день без тю-
тюну. 

Пам’ятні дати
25.05.1709 — росiйськi вiйська зруй-
нували Чортомлицьку Сiч.
25.05.1889 — народився Ігор Сікор-
ський, талановитий український 
авіаконструктор.
25.05.1926 — у Парижi більшовиць-
кий агент убив Симона Петлюру, Го-
ловного Отамана військ УНР.
26.05.1907 — народився Теофіл Ко-
струба, видатний український істо-
рик, літературознавець, енцикло-
педист.
27.05.1929 — народився Роман Івани-
чук, український письменник, автор 
історичних романів „Мальви“, „Ма-
нускрипт з вулиці Руської“, „Четвер-
тий вимір“, „Орда“.
28.05.1916 — помер Іван Франко, ге-
ніальний український письменник, 
учений, політичний i громадський 
діяч.
28.05.2000 — помер Ігор Білозір, 
український композитор і викона-
вець, лідер ВІА „Ватра“.
29.05.1878 — народився Петро Кар-
манський, український поет-модер-
нiст, автор збірок „З теки самовбив-
ці“, „Ой люлі, смутку“, перекладач 
„Божественної комедiї“ Данте Алі-
ґ’єрі.
30.05.1651 — відбулася битва під Бе-
рестечком між польською армією та 
козацьким військом під проводом 
Б. Хмельницького.
30.05.1778 — помер Вольтер (Марі 
Франсуа Аруе), французький пись-
менник, філософ, історик, діяч фран-
цузького Просвітництва XVIII ст.
30.05.1887 — народився Олександр 
Архипенко, відомий український 
скульптор i живописець.
31.05.1223 — перший бій руського 
війська з монголо-татарами на річ-
ці Калці.
31.05.1832 — помер Еварист Галуа, 
французький математик, автор те-
орії розв’язування алгебраїчних 
рівнянь.
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студентський фестиваль

„Весна Політехніки-2017“ — 
усім веснам весна

та виступають. А ще на такі виступи 
не приходить будь-хто, щоб просто 
посидіти, невдоволено чи скептич-
но покритикувати, пошуміти, а лише 
справжні шанувальники. Ніхто з гля-
дачів не запізнюється та й концертна 
програма може бути безмежно довга, 
бо вже нікуди не треба поспішати. 
Крім цього, усі так налаштовані на 
відпочинок, що навіть оплески та 
крики підтримки не агресивні, а вти-
шені. Ведучому нераз доводилося на-
гадувати, мовляв, не зле було б якось 
голосніше аплодувати. 

Весняна „бойова“ 
готовність

Нарешті! Практично всім, хто ви-
ходив того вечора на сцену, вдалося 
відшліфувати свої виступи до стану 
повної бойової готовності. Не було 
„заминок“, паніки чи метушні, а тіль-
ки добре скомплектовані найкращі 
номери, ідеї, музика і спів, надзви-
чайні декорації. 

Справді, гала-концерт вдався! 
Зрештою, як наголосили члени журі, 
увесь фестиваль цьогоріч вразив. Ко-
жен виступ заслуговував нагород. 
Особливо цікава „Весна“ тим, що 
несподівано для всіх визріли сильні 
інститутські команди. Журі навіть 
довелося піти на радикальний крок 
— запровадити, окрім найвищої на-
городи — ґран-прі, друге та третє 
місця, які ще й мусили розділити між 

кількома інститутами, бо так близько 
вони були до перемоги.

Цікавою була й реакція — як зали, 
так і самих команд. Адже інститути, 
які кілька років поспіль посідали най-
вищі позиції і навіть упродовж фес-
тивального сезону були серед лідерів 
обговорень, виявились не цілком го-
товими до „вибуху“ нових і несподі-
вано сильних конкурентів. Кажуть, 
що для ІНЕМ, ІНПП та ІЕПТ „Весна 
Політехніки-2017“ найсильніша за 
весь час їхніх виступів.

І головне, що тішило всіх — „Вес-
на Політехніки“ зростає!

Весняні переможці
„Сцена, яка пам’ятає безліч істо-

рій — кохання, розчарування і, зреш-
тою, перемог“ цього року побачила 
переможців у таких номінаціях:
Ґран-прі — ІЕПТ
Друге місце — ІМФН
Третє місце — ІГДГ, ІНЕМ, ІХХТ
Найкраща реклама спонсорів — 
ІНЕМ
Найкращі декорації — ІГДГ
Найкращі спецефекти — ІЕПТ 
Найкраща програмка — ІАРХ
„Весна“ в серці — викладач Любов 
Янків-Вітковська ІГДГ
Найкраща фішка — ІМФН
Найкращий стейджмен (спецноміна-
ція) — ІНЕМ (гноми)
Найкраща акторка 1-го плану — ІГДГ 
Наталя Антохів
Найкраща шоувумен (спецномінація) 
— ІМФН Мар’яна Ченька

Найкраща акторка 2-го плану — ІКТА 
Ольга Шмакова
Найкращий актор 1-го плану — ІХХТ 
Дмитро Гнатів
Найкращий актор 2-го плану — 
ІМФН Максим Філіпов
Найкраща пародія (спецномінація) 
— ІБІД (дідусь)
Найкраща епізодична роль — ІНЕМ 
(гном)
Найкращий фінальний номер — 
ІНЕМ
Найкращий оригінальний жанр — 
ІППТ
Найкращий сценарій — ІЕПТ
Найкраща режисура — ІНЕМ
Найкращий вокал — ІМФН 
Найкраща підтримка зали — ІЕСК
Найкращий екстрім фестивалю — 
ІЕПТ (стрибок)
Найкраще художнє читання — ІГДГ
Найкращий вокальний гурт — ІАРХ
Найкращий авторський вірш — ІЕПТ
Найкращий музичний супровід — 
ІМФН
Найкращий музичний гурт — ІКТА 
(скрипалі)
Найкращий бальний танець — ІКНІ
Найкращі ведучі — ІІМТ
Найкращий музикант — ІАРХ 
Найкраща імпровізація — Назар 
Домбровецький (ведучий)
Найкраща хореографічна постановка 
— ІМФН
Дебют — ІБІД
Шоу — ІЕПТ

Фестиваль студентських фото-
графій „Спалах“:
Найкращий психологічний портрет 
— Ірина Петенько
Репортажне фото — Марта Грицанюк
Мобільна фотографія — Кароліна 
Матвіїв
Найкраще стрит-фото — Ярослав Ти-
мощук (ІНПП).

Наталія ПАВЛИШИН
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інститутські ініціативи

Візерунки, сповнені барвистої краси
До Дня вишиванки, принагідно згадуючи День матері, в ІППТ 

Львівської політехніки відкрили виставку виробів майстринь 
інституту. На стіні — картини, на столах — вишиті рушники, 
подушечки, сорочки, доповнені писанками. Увесь цей спектр 
вишивано-мальованих творів свідчить про те, що не тільки наукою 
живуть викладачі й працівники — їхні художні таланти шукають 
свого вираження й на полотні та папері.

Ідея провести такий захід виник-  
ла в завідувачки бібліотеки інститу-
ту Яни Печериці, коли вона випадко-
во дізналася, що старший викладач 
кафедри ІСТ Марія Навитка, мама 
трьох дітей, малює картини й роз-
даровує їх. Первинно це мала бути 
просто виставка. Але згодом задум 
набув ширшого бачення — показати 
студентсько-викладацькому світові 
й інші роботи, вишивані, тих авто-
рів, хто готовий їх оприлюднити.

Репрезентація творів розпоча-
лася з короткого звернення Яни 
Печериці до історії: присутні дізна-
лися багато цікавих фактів про ви-
шиванки — найстаріші вишиванки 
гаптували білим по білому, до того ж 
підготовка до вишивання тривала до 
трьох місяців (стільки часу вибілю-
вали нитки), у найбіднішої дівчини 
було 30–40 вишитих сорочок, багаті 

мали їх понад сто, моду на вишиван-
ку запровадив Іван Франко, удягаю-
чи її щодня до костюма… Оскільки 
вишиванка асоціюється з мамою, а 
День матері був нещодавно, то ви-
далося доречним згадати і про мамів 
та їхнє свято.

У виставці майстринь узяли 
участь Марія Чіхрай, Галина Лозин-
ська, Наталія Лисяк, Ірина Голова-
тюк, Сніжанна Чучмарьова, Оксана 
Калінська, Ірина Чорна, Анастасія 
Чипак, Олена Голоколєнова, Мар’я-
на Пирч, Наталія Божко. Мирослава 
Пиць виставила вишивані сорочки 
різного кольору, Зоряна Мельничук 
— сорочку, вишиту бісером, Наталія 
Самотій — вишиті картини й іко-
ни (бісером), писанки, Валентина 
Шкільна — подушечки, Орися Воло-
шин — весільні рушник і подушку. 
Ганна Олексюк вирізнилася тим, що 

показала всім, як виглядають весіль-
ний рушник її батьків, які одружи-
лися під час війни, і мамина сороч-
ка. На рушнику, який не можна було 
вішати на образи — жовто-блакитні 
виноградинки, а візерунки на сороч-
ці, попри їхню столітню давність, 
зовсім не вицвіли.

Директор ІППТ Йосип Хром’як 
уважає, що вишиванка потребує 
популяризації і такий інститутський 
захід має стати традиційним.

Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

Місяць віртуозної музики
XXXVI Міжнародний фестиваль музичного мистецтва „Віртуози“ 
від 18 травня вступив у свої права. Перший концерт фесту 
„Передвідкриття“ відбувся в Підгорецькому замку — прозвучала 
музична драма Ігоря Стравінського „Історія солдата“. Попереду 
ж — ще багато тематичних вечорів.

Програму „Віртуозів“ наповнено 
цікавими як творами, так і виконав-
цями, бо у Львові виступають музи-
канти не лише з України, а й з Італії, 
Іспанії, Польщі, США, Німеччини, 
Естонії, Азербайджану, серед яких 
немало відомих. Солісти концерту-
ють у Львівській обласній філармонії 
та Львівському будинку органної та 
камерної музики.

Концерт-відкриття фестивалю 
відбувся 19 травня — звучав мікс 
української та азербайджанської 
музики від Академічного симфо-
нічного оркестру філармонії під 

диригуванням Тараса Криси та Ял-
чіна Адигьозалова. Насолодитися 
італійською камерною вокальною 
музикою слухачі отримали нагоду 21 
травня. Послухати музику Шумана й 
Брамса скликав усіх концерт „Брамс 
і не тільки…“. Оперна класика, фор-
тепіанна, об’єднання романтизму, 
класицизму та сучасності — до 11 
червня фестивальні дні будуть на-
сичені музичним розмаїттям.

У межах фестивалю буде відзна-
чено кілька ювілеїв. Так в одному 
концерті зійшовся ювілей Олега 
Криси і ювілей Євгена Станковича — 

Станкович присвятив Олегові Кри-
сі свій П’ятий скрипковий концерт 
„Питання без відповідей…“. Серед 
ювілярів — львівська скрипалька Лі-
дія Шутко, Богдана Фроляк і Миро- 
слав Скорик.

На думку Володимира Сивохіпа, 
фестиваль не може стати модерним й 
інтерактивним, оскільки береже свої 
традиції, але можна потрохи дода-
вати до нього щось нове. І цьогоріч 
такою „новинкою“ є виставка-інфо-
графіка, присвячена одинадцятьом 
знаковим композиторам ХХ століт-
тя, чиї життя і творчість пов’язані 
зі Львовом. На історичні події на-
кладаються долі творців, перетина-
ються між собою. Це все візуально 
передають червоні нитки, які тяг-
нуться між датами. Більше можна 
дізнатися про авторів, які представ-
лені на стендах, і навіть почути їхню 
музику, якщо зчитати смартфоном 
QR-код.

Наталя ЯЦЕНКО
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за філіжанкою кави

„У музиці та малюванні я розчиняюся“
Творчість — це така річ, яка нікуди не дінеться. Вона або є в 

людині, або її нема, незалежно від того, хто ти за фахом. 
Такого висновку я дійшла після спілкування з Настею Бойко, 
четвертокурсницею психології, другою скрипкою Народного 
камерного оркестру „Поліфонія“.

Світ цієї дівчини — психологія, 
малювання, музика, література. Оче-
видно, завдяки мистецьким засобам їй 
удається більше пізнати себе та ото-
чення. Настя оволоділа пензликом 
значно швидше, ніж ручкою для пи-
сання, адже до художньої школи по-
чала ходити ще дошкільнятком. Там 
вона вивчила всі живописні техніки, 
навчилася відчувати колір, а най-
важливіше — це викладати на папір 
внутрішній світ, настрій. Найбільше 
любить малювати обличчя, переважно 
незнайомців, уловлюючи особливості 
їхніх рис — оптимізм чи недовірливе 
ставлення до світу, радість, смуток, 
задуму, злість. Для неї це спроба зро-
зуміти інших. 

У старших класах Рогатинської гім-
назії, що на Івано-Франківщині, дове-
лося залишити художню школу, тобто 
відкласти малювання на деякий час.

— Але згодом я повернулася до 
цього, адже малювання 
дуже добре знімає стрес, 
розслаблює, а дрібна мо-
торика рук тренує мозок. 
Тепер навіть думаю про 
те, аби ще здобути мис-
тецьку освіту, — пояс-
нює Настя.

На багатьох її малюн-
ках „присутня“ музика 
— скрипка, саксофон, 
ноти, рух у танці. І це 

недаремно, адже музика су-
проводжує дівчину вже 15 
років. До музичної школи 
йшла усвідомлено — лише 
на скрипку. Хоча мама хо-
тіла, щоб її донька була 
піаністкою, однак уже в 
шестирічному віці в уяві 
Насті чомусь усталився 
образ скрипальки.

У школі захоплювала-
ся багатьма речами, зокрема 
цікавилася мовами. Та вирішальним 
моментом у виборі майбутньої про-
фесії стала всеукраїнська олімпіада 
з психології, куди дівчина потрапила 
в 11-му класі. Там вона зрозуміла, що 
психологія — це її, що робота з людь-
ми допоможе краще розуміти й себе, 
й оточення. До того ж, це перспек-
тивно, адже тепер у кожній установі 
є практичний психолог.

Коли Настя стала студенткою 
Львівської політехніки, 
то відразу ж почала шу-
кати для себе музичний 
колектив. У „Поліфонії“ 
вона грає вже чотири 
роки. За цей час колек-
тив побував на конкур-
сах у Львові, Трускавці, 
Харкові, незабаром ви-
ступатиме у Кракові.

— У „Поліфонії“ пе-
реважно граємо класи-

ку. Мені до вподоби саме гра в 
колективі. Це щось особливе, 
інший світ, коли люди різних 

професій, характерів, тем-
пераментів сідають і по-
чинають грати як один 
організм. Це якась ма-
гія. А ще „Поліфонія“ 
— це такий куточок, де 
я можу відсторонити-
ся від будь-яких проб- 
лем, розслабитися.

Настя також пише 
вірші і прозу, зокрема 

психологічні казки для 
дорослих. Пише про те, 

що її тривожить — роз-
думи про життя, майбутнє, 

дорослішання, самостійність, любов. 
Тепер дівчина працює над диплом-
ною „Відмінності в образі бажаного 
майбутнього між студентами із різ-
ними ціннісними орієнтаціями“, тоб-
то досліджує те, що її хвилює — ким 
різні молоді люди хочуть виліпити 
себе в житті. 

— Я бачу себе психологом, який 
працює з дорослими, попри те, що 
маю досвід волонтерської праці з 
дітьми, які опинилися у складній 
життєвій ситуації. Психологія вима-
гає постійного самовдосконалення, 
поглиблення знань, адже вона дуже 
динамічна, стрімко розвивається — 
одні теорії спростовують, інші з’яв-
ляються, — ділиться мріями дівчина. 

Для Насті Бойко творчість — це 
не лише хобі, а щось значно глибше, 
у чому вона розчиняється, що, зреш-
тою, допомагає їй у житті. 

Ірина МАРТИН

терапевтична казка

За крок до…, або У пошуках Надії
Колись і в моє невеличке віконце

Засвітить і щедро, і лагідно сонце.
Я вірю, що збудеться чудо-надія,
І серце, і душу промінням зігріє!

Генріх Акулов

У нашому житті трапляється 
багато різних історій: одні — сум-
ні, навіть трагічні, інші — веселі, 
наповнені радістю, є повчальні іс-
торії, а є зовсім пусті, що швидко 

стираються з нашої пам’яті. Є ж іс-
торії, які зачіпають найпотаємніші 
струни серця і назавжди залишають 
там слід…

Я розповім вам історію про ді-
вчинку, яка опинилася на краю прір-
ви за крок до… Але не будемо забі-
гати наперед. Якою для вас стане ця 
історія, залежить лише від вас…

Отож, почнімо. Колись давно, у 
невеличкому затишному містечку 

жила собі дівчинка на ім’я Ія. У неї 
була любляча родина та хороші дру-
зі, а ще у неї було дещо, що робило її 
особливою і водночас такою, якою її 
знали всі інші. 

У її свідомості жив Характер, він 
був хлопчиною жвавим і непосидю-
чим, завжди знаходив для Ії пригоди, 
за які та часто отримувала від батьків 
на горіхи. Він допомагав їй знаходи-
ти друзів, додавав хоробрості.

..
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Ще в Ії була Самооцінка, трохи 
задерикувате дівчисько, яке мож-
на було дуже легко образити. На 
щастя, зазвичай вона перебувала 
в доброму гуморі й лише вчитель 
математики час від часу лоскотав 
їй нерви. 

Совість у голові Ії була стра-
шенною занудою. Вона всюди тя-
гала за собою книжки, де були за-
писані щоденні обов’язки дівчин-
ки, норми поведінки, шкільний 
статут і ще чимало різних правил. 
І тільки-но Ія їх порушувала (будь 
це невивчений урок чи спроба 
приховати уламки розбитої вази), 
Совість їй докоряла і змушувала 
розмірковувати про свою поведін-
ку. А коли Ія з друзями планували 
якісь пустощі, Совість розгортала 
свої фоліанти й вичитувала, чи це 
бува не заборонено. Одне слово — 
руйнівниця всіх веселощів. 

Іще була Творчість — ду-у-у-
уже непроста панянка, навіть Ія 
не завжди її розуміла. Вона була 
надзвичайно вишукана й любила 
слухати класичну музику, а також 
завжди щось вигадувала. Із нею Ія 
частенько у своїй кімнаті малю-
вала, писала вірші, робила вити-
нанки, награвала на фортепіано 
нікому не відомі мелодії… Якось 
вони навіть сконструювали зоре-
літ, але Совість швидко нагадала, 
що їм заборонено покидати межі 
планети, хоча таємно вони все ще 
виношують план виходу на орбіту.

Варто ще згадати сімейку, що 
часто допомагала Ії у навчанні — 
Мислення, Пам’ять і Увагу. Хоч на 
них і не завжди можна було поклас-
тися, усе ж вони виручали її не на 
одній контрольній. Та й у повсяк-
денні відігравали значну роль: до-
помагали розв’язувати життєві го-
ловоломки, набувати досвіду й на-
вчатися на ньому. А їхня сестричка 
Уява часто полюбляла шкодити, 
особливо на нецікавому уроці. 
Вона малювала в голові Ії фантас-
тичні картини, що переносили її 
то в далеке минуле, то в незвідане 
майбутнє, а читання книжок із нею 
перетворювалося на перегляд не-
ймовірного блокбастера. 

Також до Ії в гості забігали різні 
Емоції: і Радість, і Сум, і Щастя, і 
Здивування… Інколи заходив і 
Гнів, інші жителі свідомості його 
недолюблювали, тому він, як і 
Сум, не затримувався надовго.

Ще одна мешканка, про яку 
варто згадати, — це Надія. Вона 
була сором’язлива й непримітна, 
тому інші мешканці часто її не 
помічали, та й сама Ія не завжди 
звертала на неї увагу. Надія про-
сто була, не особливо допомагала, 
але й не заважала нікому, лише ін-
коли нагадувала про себе душев-
ним теплом…

І ось одного дня життя Ії зміни-
лося раз і назавжди. То була дуже 
неспокійна ніч, за вікном влада-
рювала шквальна злива. Дівчинка 
сиділа біля вікна й чекала на бать-
ків, які ось-ось мали повернутися 
додому з тижневого відрядження. 
Годинник на стіні методично цо-
кав, а очі Ії дедалі важче було три-
мати розплющеними…

Ранком дівчинку просто оше-
лешила новина: ніч… погана ви-
димість… мокра дорога… машина 
на зустрічній смузі…

ЇХ. БІЛЬШЕ. НЕМА.
Минув час, коли Ія нарешті 

змогла усвідомити, що відбува-
ється довкола. Вона тепер жила в 
дідуся і бабусі, як звично, ходила 
до школи, готувала уроки, але… 
В очах близьких Ія бачила жаль 
до себе, та він не полегшував її 
страждання, не гамував біль…

Одного разу Ія побачила жін-
ку. То була зріла пані, висока на 
зріст, у якої був тонкий стан і губи 
стиснуті в одну лінію, довге посрі-
блене волосся і очі, повні смутку, 
а також чорне вбрання. Вона же-
стом поманила дівчинку до себе і 
злегка усміхнулась. Ії здалося, що 
ця жінка знає про неї все, розуміє 
її сум, що вона зможе розрадити, 
тому не вагаючись підійшла. Не-
знайомка із сумними очима все ще 
усміхалась і коли дівчинка набли-
зилася, поклала свою долоню їй на 
плече. І відтоді пані в чорному її 
не покидала.

Поява незнайомки змінила все. 
Характер, що раніше був жвавим, 
тепер днями байдуже лежав у обій-
мах апатії. Творчість билася в па-
ніці, їй нічого не вдавалося, а ко-
льори, які вона раніше так хвацько 
змішувала, тепер були якісь вицві-
лі й бляклі. У неї не виникало жод-
ної нової ідеї, тому врешті-решт 
вона опустила руки й тинялася на 
самоті, засмучена і зла. Пам’ять 
без кінця ридала сумними спогада-
ми. Уяву хтось мовби отруїв, вона 

створювала в голові дівчинки жах-
ливі картини, які часто не давали 
заснути вночі. Гнів і Смуток були 
тепер постійними гостями Ії. Са-
мооцінка постраждала чи не най-
більше, вона постійно скиглила не 
в змозі піднятися з колін.

Рука пані в чорному, яка завж-
ди лежала в Ії на плечі, стала та-
кою важкою, що просто душила, 
та в дівчинки не було ні крихти 
сил, щоб прогнати злу незнайом-
ку. Часом жінка тихо нашіптувала 
дівчині дивні думки про те, що їй 
не залишилося причин жити, що 
вона нікчема, яку ніхто не любить, 
і якщо вона покине цей світ, то 
зустрінеться з батьками, яких так 
любила… Ія могла годинами сиді-
ти, прокручуючи в голові ці дум-
ки, і з часом почала вірити пані, а 
смерть уже не здавалася їй такою 
страшною. У такі моменти жінка 
в чорному кривила свої тонкі уста 
в єхидній посмішці. Справу було 
майже зроблено…

І ось настав момент, коли Ія 
опинилася біля прірви, яка чорніла 
своєю безоднею, а пані нетерпляче 
підштовхувала її до самого краю. 
Дівчина здригалась усім тілом, їй 
було страшно. Підійшовши до са-
мого виступу, вона раптом при-
мружилася від яскравого світла. 
Озирнувшись, побачила Надію, 
яка чимдуж мчала до неї. У момент, 
коли Ія мала ось-ось упасти, та 
вхопила її за руку. Ія побачила пе-
ред собою обличчя дідуся і бабусі, 
друзів, засмучених маму й тата… 
Далі вона побачила себе дорослу, 
удягнуту в білий халат, яка рятує 
життя вже чиїхось батьків, побачи-
ла щасливі обличчя дітей, чиї рідні 
таки повернуться додому. 

Ія вперше за тривалий час 
усміхнулася крізь сльози і зробила 
крок назад, подалі від краю урви-
ща. У цю мить пані втратила рів-
новагу і з пронизливим вереском 
полетіла вниз, у власноруч створе-
ну безодню, забравши із собою всю 
чорноту, якою отруювала життя 
дівчинки. Ія опустилася на колі-
на і довго схлипувала в Надіїних 
обіймах. Тепер вона була вільна!

Іноді лиш крихта надії на те, 
що все буде добре, спроможна 
прогнати з душі морок і подару-
вати проблиск радості…

Анастасія БОЙКО
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музей писанки

Скарби коломийського Кіндер-сюрпризу

Бути в Коломиї і не зробити фото біля чотирнадцятиметрової писанки 
— нонсенс. За кілька хвилини, доки фотографувала музей, я налічила 

п’ятьох, хто зазнимкувався біля велетенського яйця (щоправда— тепер 
теж маю таке селфі). Далі не рахувала — мені кортіло, як малій дитині, 
скоріше знайти сюрприз усередині великого яйка-сподівайка.

З’ясувалося, що відо-
мий у народі музей Пи-
санки, який існує від 1987 
року, насправді має назву 
Музей писанкового роз-
пису і є відділом Націо-
нального музею народно-
го мистецтва Гуцульщини 
та Покуття. Спочатку його 
розмістили в церкві Свя-
того Благовіщення, архі-
тектурній пам’ятці XVI ст. 
Пізніше церкву передали 
вірянам, музей не отримав 
постійного місця, тому 
2000 року, під час прове-
дення 10-го Міжнародного 
фольклорно-етнографіч-
ного фестивалю Гуцульщи-
ни, було вирішено побуду-
вати для нього спеціальне 
приміщення у формі вели-
чезної писанки, заввишки 
близько 14 метрів. 

Фонд музею налічує 12 
тисяч писанок із різних 
регіонів України, а також 
володіє невеличкою колек-
цією з куточків світу. 2013 
року у Львові провадили 
розкопи, у звичайному во-
дозбірнику було знайдено 
гусяче яйце, розписане 
традиційною восковою 
технікою. Експертиза ви-
явила, що датоване воно 
XV–XVI століттям, тож 
найдавнішу писанку на те-

риторії України урочисто 
подарували музею.

У круглій залі зібрано 
писанки Карпатського ре-
гіону: Гуцульщини, Буко-
вини й Покуття, розписані 
у 80-х роках ХХ ст. Кож-
ному селу, навіть у межах 
невеликого району, влас-
тива своя кольорова гама, 
орнаментика. Найвідомі-
ший центр писанкарства 
на Гуцульщині — село Ко-
смач.

Писанка — невід’ємний 
атрибут Христового Вос- 
кресіння, але своїм корін-
ням сягає поганства. У ті 
часи на поверхні яйця пи-
сали свої побажання, мрії, 
прохання, які пташки мог-
ли донести до вищих сил. 
Творили писанки не для 
себе, а як подарунок для 
друзів, родичів, хрещених 
батьків, кожен мотив — за-
шифроване побажання.

— Ружа — символ сон-
ця, якщо хлопець не на-
важувався освідчитись ді-
вчині на словах, він міг їй 
подарувати писанку з цим 
малюнком. Яйце зі знаком 
безконечника було в кож-
ній оселі й лежало на вид-
ноті: уважалося, що коли 
до хати заходить хтось зі 
злими намірами, його не-

чиста сила й думка потра-
пляє на зображену хвилю 
і постійно нею кружляє, а 
тому не може завдати шко-
ди господарям, — розпові-
дає Ольга Фурик, науковий 
співробітник музею.

У наступній залі увагу 
одразу притягує Писан-
ковий килим. На провідну 
неділю в музеї відбувається 
щорічний Всеукраїнський 
фестиваль писанки. Мину-
лоріч учасник із Миколає-
ва Володимир Бонк зали-
шив на згадку цей килим, 
виконаний шпильковою 
технікою, властивою для 
Лемківщини. Відвідувачі 
завжди намагаються під-
рахувати кількість писа-
нок, із яких створено цей 
килим, уважні помічають, 
що майстер зазначив на 
одній із них — 1008, але ви-
дається, що їх значно мен-
ше. Далі пані Оля вказує на 
стенд із, на перший погляд, 
непримітними писанками, 
які насправді мають велику 
цінність, адже розмальова-
но їх природними барвни-
ками. Варто зазначити, що 
колірна гама надзвичайно 
ніжна, таємнича. І саме ця 
колекція сподобалася мені 
найбільше. Усі писанки 
розписали київські писан-
карки Оксана Білоус і Зоя 
Сташук, протягом 2000-х 
років. Представлені Кіро-
воградська, Одеська, Пол-
тавська та інші області, але 
орнаменти не є сучасними, 
їх відтворено з каталогу 
української традиційної 
писанки, який уклали ще в 
кінці XIX ст. в Лубенсько-
му музеї Катерини Скар-
жинської. У круглій залі — 
автентичні писанки.

Курщина — етнічні 
українські землі (Слобо-

жанщина), але для мене 
стало відкриттям те, що 
для частини сучасної Ро-
сії, куди ця територія зараз 
входить, розпис писанок 
теж характерний. Я маю 
родичів у цьому районі, 
проте ніколи нічого від 
них не чула про писанкар-
ство. 

В експозиції діаспор-
них писанок переважають 
мак і колосся — символи 
туги за Батьківщиною. До 
125-річчя від дня першо-
го поселення українців у 
Канаді було виготовлено 
срібну монету-писанку, 
яку також має музей. Ко-
лекція з різних куточків 
світу — це дарунки відвід-
увачів. Турист із Алжиру 
подарував весільні обря-
дові яйця, якими молодят 
обдаровують як симво-
лами зародження ново-
го подружнього життя. Є 
в музеї й інша традиція: 
коли відвідувачі — відомі 
особи, їх просять писачком 
залишити свій автограф на 
поверхні яйця, пізніше пи-
санкарки розписують його 
все. Є в колекції експонати 
із підписами президентів 
України, політиків, на-
щадка Австро-Угорського 
принца й інших.

— Стендом робіт су-
часних майстрів ми хотіли 
підкреслити те, що писан-
карство притаманне усім 
регіонам України, просто 
культура західного зазна-
ла меншого впливу радян-
ського режиму, — розпові-
дає екскурсовод.

Зважаючи на тендіт-
ність матеріалів, різнома-
ніття кольорів, делікат-
ність і деталізацію еле-
ментів важко повірити, 
що писанка — справа люд-
ських рук. Пишаюся, що ці 
талановиті люди — пред-
ставники саме української 
нації.

Анастасія МОЗГОВА
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піший туризм

Пройти 60 км, знайти всі КП                          
і… ріг оленя
Команда студентів ІЕПТ ім. В. Чорновола взяла участь 

у змаганнях „Кубок Карпат — 2017“, які відбувалися у 
Сколівському районі Львівської області, і серед студентських 
команд вишів ІІІ–IV рівня акредитації здобула перше місце.

„Кубок Карпат“ — захід, у якому 
Політехніка бере участь уже втретє, 
щоразу набуваючи досвіду в подо-
ланні гірських труднощів. Цьогоріч 
команда політехніків складалася з 
десяти осіб: 9 студентів, серед яких 
як хлопці, так і дівчата, а також 
відповідальний керівник — асис-
тент кафедри туризму ІЕПТ Василь 
Костючко. Маршрут, який потріб-
но було пройти, пролягав через 
смт Славське (старт), перевал „під 
Тростяном“, села Пшонець, Голо-
вецько, Козьова, Орява, Плав’я, По-
гар і Мита (фініш). Шістдесят кіло-
метрів за три дні і знайдених дев’ять 
контрольних пунктів (КП) — це 
тільки половина повної дистанції, 
бо повну команда не наважилася 
обрати, оскільки в ній були новачки.

— Коли згодом подивився в ін-
ших команд, як виглядала повна 
дистанція, то пошкодував, що ми не 
пішли далі, — розповідає провідник 
команди ІЕПТ, студент четвертого 
курсу ІХХТ Богдан Гайдук. — Зага-
лом же маршрут був цікавий і піз-
навальний. Ми брали багато мап, 

мусили бути уважними, бо 
контрольні пункти часто були 
дуже непомітними. Важливо 
було навчитися читати рельєф, 
адже в Карпатах не можна бути 
впевненим у нічому — деякі 
стежки позаростали, мешкан-
ці населених пунктів повиїж-
джали.

Перші два дні — адаптаці-
йні для організму. Студентка 
третього курсу ІЕПТ Андріана 
Строгай зізналася, що першо-
го дня від незвички (дівчина 
йшла у такий похід уперше, 
хоч до того бувала на інших 
змаганнях) боліла спина, по-
тім — ноги. Але наприкінці 
маршруту все внормувалося. 
Щоб не відчувати надміру 
навантаження, робить висно-
вок, важливо мати спорядження, 
яке тобі підходить ідеально. Зреш-
тою, усі незручності (дівчатам було 
складно дотримуватися абсолютної 
гігієни) втрачають свою актуаль-
ність перед позитивом, який дають 
гори — тиша навкруги відсуває все 

на другий план, зостають-
ся тільки краса природи й 
люди, тобто товариші по 
команді, із якими цікаво 
спілкуватися.

Третьокурсник ІЕПТ 
Василь Чуба каже, що в та-
кому поході потрібно по-
кладатися лише на себе й 
на компас. Найскладніше 
— устати зранку, оскіль-
ки щодня можна долати 
дистанцію лише до вось-
мої години вечора. Але 
й зупинка — не цілкови-
тий відпочинок — нару-
бати дрів, наварити їсти, 
скласти спорядження й 
визначитися, у якому тем-
пі та куди йти наступного 
дня. Під час проходження 
маршруту придалися знан-
ня, які здобули на парах з 
організування активних 

форм туризму — як скласти напліч-
ник, як встановити намета, зав’язати 
вузол. Бонусами таких змагань для 
хлопця є можливість бачити Карпати 
„зісередини“, а не зверху, з підйом-
ника, а також „відчуття задоволення, 
що зміг“.

Найважче, кажуть учасники зма-
гань, було знайти перший КП. Крім 
цього, непередбачуваність погоди 
додавала своїх складнощів. Однак, 
радіє Богдан Гайдук, йому трапилася 
одна з найкращих команд — усі діяли 
злагоджено, природно.

Під час проходження дистанції 
студентам випало бачити багато 
слідів різних тварин — ведмедя, ка-
бана, бобра. На хребті гори Три відь-
ми (на мапі її нема, так гору назвали, 
бо на ній, лисій, на вершечку росте 
лише три дерева) вони знайшли ріг 
оленя — трофей ніби став нагоро-
дою за важке сходження.

Участь у змаганнях „Кубок Кар-
пат“ принесла команді ІЕПТ не тіль-
ки грамоту та нові туристичні вра-
ження, а й дала відчуття згуртовано-
сті, бажання повторити отриманий 
досвід наступного року.

Наталя ЯЦЕНКО
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Колектив управління науково-дослідної частини Націо-
нального університету „Львівська політехніка“ висловлює 
щирі співчуття начальнику науково-дослідної частини Лілі 
Володимирівні Жук та її родині з приводу тяжкої непоправ-
ної втрати — смерті матері

Марії Євгенівни.

Колектив Інституту прикладної математики та фундаментальних 
наук Національного університету „Львівська політехніка“ глибо-
ко сумує з приводу смерті доцента кафедри вищої математики 

Богдана Антоновича Шувара 
і висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям покій-
ного.

на старт!

TechStartUpSchool запрошує студентів на навчання
Минулого тижня у Львівській політехніці презентували інноваційну 
локацію міста — TechStartUpSchool, діяльність якої спрямовано на 
допомогу новаторам під керівництвом бізнес-тренерів та менторів пройти 
шлях від ідеї startup до побудови бізнес-моделі, пошуку інвестицій та 
комерціалізації інноваційного проекту. 

— Місія TechStart-
UpSchool полягає у 
створенні комфортного 
інноваційного середо-

вища для продукування 
та реалізації креативних 
ідей та успішних startup-
ів, — зазначив керівник 

TechStartUpSchool Назар 
Подольчак. 

До викладання та на-
ставництва в TechStart-

UpSchool залучатимуть 
провідних українських 
та іноземних фахівців, 
які мають успішний дос-
від реалізації startup-ів у 
різних сферах. Уже роз-
почалася реєстрація на 
навчання у школі. Для 
студентів нашого універ-
ситету воно безоплатне.

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 

диплом ВК № 43983345, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Кухти Володимира Ігоровича;
диплом ВК № 41925115, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Короліка Любомира Олексан-
дровича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Топоровської Юлії Віленівни;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Кашаника Романа Богдановича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Віблого Юрія Володимировича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Цикаляк Антоніни Мирославівни;
залікову книжку № 1504005, видану Наці-
ональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Пирога Юрія Андрійовича;
студентський квиток № 16130020, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Райти Оксани Іванів-
ни;
залікову книжку № 05-16313, видану Наці-
ональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гуляра Руслана Ігоровича;
студентський квиток № 10283680, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дюга Сергія Сергійо-
вича;
залікову книжку, видану Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Максиміва Івана Васильовича;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехні-
ка“ на ім’я Захарко Олени Михайлівни.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив відділу захисту ін-
формації (РСО) Львівської 
політехніки сердечно вітає з 
80-річним ювілеєм 

Григорія Михайловича 
ШАНДРІВСЬКОГО. 

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогника, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229 • Тел./факс (032) 258-26-08 • e-mail: audytoriya@gmail.com • http://audytoriya.lpnu.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.

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. № 170660

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 та останній сторінках – світлини                             
Наталії ПАВЛИШИН  

МНОГАЯ ЛІТА!
Дирекція Інституту хімії та хімічних технологій 
щиросердечно вітає зі 60-річчям від дня народжен-
ня заступника декана базової вищої освіти, доцента 

Романа Романовича 
ОЛЕНИЧА.

Бажаємо Вам, шановний Романе Романовичу, міцного 
здоров’я, родинного щастя, злагоди, успіхів у роботі. 
Радості Вам, шани, любові та Божої благодаті!

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.

Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

 З пошаною дирекція ІХХТ.

•
 

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Народного дому „Просвіта“ 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ сердечно вітає з днем народ-
ження директора  

Степана Йосиповича 
ШАЛАТУ.

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.

Хай Вашу душу пісня окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
І рідна українськая земля
Дає Вам сили на життєвій ниві.

І мрії Вашої стрімкий політ
Хай бажаної досягне вершини.
І дай Вам Бог безжурних довгих літ,
Хай оминають Вас лихі години.

Хай в небесах курличуть журавлі,
Їх клин у теплий вирій відлітає,
А Вам на рідній матінці-землі
Хай цілий рік привітне сонце сяє.

Хай постійний успіх, радість і
 достаток

Сипляться до Вас, немов вишневий 
цвіт,

Хай життєвий досвід творить з 
буднів свята,

І Господь дарує довгих-довгих літ!

•
 

Народний дім 
„Просвіта“ 
запрошує

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

За докладною інформаці-
єю звертатися за телефонами:                        
258-26-97, 258-22-90, або за 
адресою: Народний дім „Про-
світа“, вулиця Карпінського, 8 
(комбінат харчування, 5 поверх). [
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