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Володимир Соколовський знає,
як досягти успіху
15 с.
Львівська школа
електротехніки
відзначила ювілей
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„КлуБук“ —
райське місце для
книгоманів Львова

11

Фестиваль
„Мамай фест“ —
відродження традицій
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Які бачите переваги безвізу з ЄС для себе?
У попередньому числі „Аудиторії“
ми анонсували публікацію про
соціологічне дослідження на
тему „Перспективи ЄС та України: візії українських студентів“.
Кафедра соціології та соціальної
роботи ІГСН Львівської політехніки впродовж квітня–грудня
2016 року опитала 909 студентів
із чотирьох університетів України: Національний університет
„Львівська політехніка“, Одеський національний політехнічний університет, Національний
педагогічний університет
імені М. Драгоманова (Київ),
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
(Луганськ).
Передовсім дослідники з’ясували,
що студенти всіх вишів недостатньо знають про Європейський Союз — так зазначають
46,5% опитаних. Лише 33,2% уважають, що мають достатні знання про ЄС (найвищий показник
демонструють студенти Львівської політехніки — 35,1%). Водночас найбільше обізнані про
ЄС студенти віком 19–21 року,
тобто бакалаври останнього
року навчання або магістранти.
Соціологи вважають, що „саме ці
студенти є найбільш активними
та цікавими до політичних, економічних і соціальних питань.
Вони перебувають у ситуації
подальшого життєвого вибору,
а отже є цікавими та відкритими
до зовнішнього світу“.
До того ж 75,5% студентів висловили бажання покращити
рівень своєї обізнаності про ЄС
та про всі процеси, які відбуваються в ньому.

Сергій Чикур, студент третього курсу Інституту
архітектури (заочник):

„Молодь побачить життя в Європі“
Я вважаю, що угода про безвізовий режим із ЄС вплине на
молодь. Ми прагнемо кращого життя. Я хочу влітку поїхати за кордон, подивитися, може, знайду роботу. Якщо
вдасться, повернуся, щоб отримати робочу візу. Безвіз —
це маленький поштовх для кожного. Гадаю, сюди можуть
прийти інвестори з Європи. Але боюся, що з України зроблять „смітник“,
до нас з’їжджатимуться мігранти з менш розвинутих країн.
Анжела Матусовська, студентка другого курсу Інституту
права та психології:

„Не маю грошей на поїздки в ЄС“
Я як ніколи не була за кордоном, так, мабуть, і не поїду. У
нас просто нема грошей на такі подорожі. Україна повинна
рухатись у бік ЄС, але з іншою владою і з іншими умовами.
Треба спершу змінити державу зісередини, людей.
Пилип Панченко, студент другого курсу Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Тепер складніше мандрувати за кордон“
Я ще не був за кордоном, але якраз планував поїхати цього
літа. Тепер, коли відмінили візи, ускладнили правила перетину кордону: якщо я хочу поїхати до свого друга, все одно мушу
забронювати готель, довести, що маю потрібну суму (для кожної країни своя „такса“ на добу перебування там). До ЄС ми всі
дуже хочемо, але країна не готова до цього. Спочатку нам треба розвиватись
економічно, культурно. Гадаю, відсутність кордонів дасть людям психологічне
усвідомлення, що вони є частиною Європи, тому стануть культурніші.
Едуард Бурмай, студент першого курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Пересічний українець не має коштів“
Я люблю подорожувати. Можливо, безвіз полегшить процедуру
перетину кордону. Але для більшості українців це не так і важливо, адже щоб їхати за кордон, потрібні відповідні кошти. Загалом я мало знаю про ЄС, цією темою не особливо цікавлюсь.

Докладні результати дослідження — на сторінках. 8–9

Валентин Голів, студент четвертого курсу Інституту
економіки та менеджменту:

А в сьогоднішньому опитуванні
„Аудиторії“ читайте про те, як
студенти оцінюють підписання
угоди про безвізовий режим
(11 травня Євросоюз завершив
схвалення безвізового режиму
для України; 17 травня в Європарламенті відбулася урочиста
церемонія підписання відповідного законодавчого акту;
режим безвізу запрацював від 11
червня).

„Більше подорожуватиму“
Тепер я більше подорожуватиму. Паралельно з навчанням у Політехніці я працюю у візовому центрі, тому добре знаю умови, за
яких можна мандрувати без візи. Раніше я був у Польщі, Італії,
Німеччині, Угорщині. Тепер це буде ще простіше. Якщо людина
заробляє, то спокійно може дозволити собі поїхати в Європу,
більше всього пізнати. Гадаю, те, що ми відкриваємося, сприятиме тому, що до
нас прийдуть інвестиції. Певен, що ми більш соціально адаптуємося до ЄС (наприклад, буде менше сміття).
Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ
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міжнародна співпраця

Студенти стажуватимуться в Чехії

Закінчення на 4 с. m

| Світлина Ірини Мартин

О

дна з найбільших чеських машинобудівних компаній — АТ „Шкода
Транспортейшн A.C.“ м. Плзень пропонує студентам ІІМТ стажування з перспективою дальшого працевлаштування. Із цієї нагоди директор персоналу
компанії Лумір Тесарж та ректор Національного університетеу „Львівська
політехніка“ Юрій Бобало підписали
угоду про співпрацю.

за обміном

Французькі викладачі — у Львівській політехніці

М

іж Львівською політехнікою та французьким Університетом
Дю Нен діє угода про співпрацю. У рамках цієї угоди та
програми „Еразмус+“ нещодавно у нас побували французькі
викладачі — професор Томас Пезеріль та доцент Мішель Пезеріль
з м. Ле Ман.

Професор Томас Пезеріль прочитав студентам ІКТА, ІХХТ, ІТРЕ
та всім охочим лекції про перспективні й нові методи застосування
лазерної техніки, розповів про свої
розробки та нові світові напрями в
галузі акустики.
Голова товариства співпраці з
українськими університетами до-

цент Мішель Пезеріль успішно організовує студентські та аспірантські обміни, стажування викладачів
між університетами. До слова, нині
у Франції навчається три студенти
ІКТА, двоє аспірантів там стажувалися. Мішель Пезеріль розповів студентам Політехніки про можливості
річного магістерського навчання у

Франції в рамках програми „Еразмус+“.
Директор ІКТА професор Микола Микийчук домовився з гостем
про співпрацю щодо підготовки фахівців, розроблення спільних курсів
низки дисциплін із акустичних вимірювань. Позитивний розв’язок цього питання дозволить політехнікам,
які готують кандидатські дисертації
й займаються дослідженнями, користуватися найбільшою в Європі акустичною лабораторією.
Катерина ГРЕЧИН

лекція

Пропозиція для науковців

С

туденти й науковці Політехніки прослухали лекцію генерального директора Ideation Inc. Дугласа Грехема й Віктора Корсуна IDEATION — A
New Platform for Innovation Management, Promotion, Licensing, Technology
Transfer and Commercialization. У ній ішлося про інноваційний менеджмент, просування, ліцензування, передання технології й комерціалізацію.

Лектори з Філадельфії
представили нову платформу Ideation, яка стосується
керування та просування
інновацій. Вони в Україні
започатковують програму,
яка поєднує ідею та інновацію. У лекції йшлося про
нову локальну інтернет-ме-

режу, яка з’єднає українські
навчально-наукові заклади й Ideation Inc. Скориставшись нею, можна буде
рекламувати та захищати
свій продукт, експертувати для отримання патента
й таким чином вивести свій
винахід на світовий ринок.

Платформа працюватиме
для налагоджування контактів, спільних проектів
із комерційними організаціями, які готові сплатити
витрати науковця на дослідження, а також шукати
інвесторів на реалізування
своєї програми.

У Львівській політехніці
зустріч із Дугласом Грехемом і Віктором Корсуном
відбулася за підтримки
стартап-школи.
Ірина МАРТИН
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міжнародна співпраця

Студенти стажуватимуться в Чехії
m Закінчення. Початок на 3 с.

На стажування та практику на
виробничій і технічній базі підприємства залучатимуть студентів 4–5
курсів, насамперед транспортників
і механіків. Для цього кандидатам
треба пройти тест, який розміщено
на сайті компанії, та онлайн-співбесіду. Стажування триватиме 3–6
місяців, упродовж яких студенти
виконуватимуть завдання та проекти, спрямовані на поліпшення
діяльності підприємства. Чеська
сторона запропонувала компенсувати витрати на виготовлення
потрібних документів, а також перебування наших студентів на час
стажування.
У перспективі сподіваємося
на тристоронню співпрацю між

компанією „Шкода Транспортейшн A.C“, Львівською політехнікою та технічним університетом
Чехії, де політехніки зможуть брати участь у практичних заняттях,
семінарах, майстер-класах, днях
відкритих дверей, презентаційних
заходах. Вони матимуть можливість освоїти сучасні методи організування виробництва, сучасне
обладнання, вивчити принципи роботи та конструктивні особливості
електровозів, трамваїв, тролейбусів та іншої техніки, ознайомитися зі стилем життя Європейського
Союзу, налагодити контакти зі студентською молоддю Чехії.
Компанія „Шкода Транспортейшн А.С.“ — провідний європейський виробник транспортних
засобів для міського й залізнично-

го транспорту, має понад 150-річну традицію виробництва. На сьогодні — це лідер у галузі рейкових
транспортних засобів Центральної
Європи. Спеціалізується на виготовленні сучасних електротягів,
вагонів метро, низькопідлогових
трамваїв та складників для рейкових транспортних засобів.
На зустрічі також були присутні: піар-менеджер компанії Міхал
Прат, проректори Політехніки —
Роман Корж і Олег Матвійків, директори ІІМТ та ІЕСК — Олексій
Ланець і Андрій Лозинський, завідувач кафедри проектування та експлуатації машин Зіновій Стоцько,
керівник відділу працевлаштування та зв’язків із виробництвом Олег
Логуш.
Ірина МАРТИН

онлайн-виставка

З історії Львівської політехніки
Н
а сайті Державного архіву Львівської області (ДАЛО)
представлено цікаві документи, виявлені під час підготовки
до 200-річного ювілею одного з найбільших технічних вишів
Східної Європи.

— Ці документи стосуються
оголошення ректорату „Про умови прийому студентів на навчання
у 1918/19 навчальному році у Вищій
політехнічній школі“, повідомлення ректорату Вищої політехнічної
школи Міністерству віросповідання та освіти про утворення в освітньому закладі лісотехнічного
факультету, звіт Ради механічного факультету Вищої політехнічної школи у Львові від 18 жовтня
1920 р., звіт Ради факультету будови машин Вищої політехнічної
школи у Львові від 4 листопада 1920
року, проект Меморіалу у справі
утворення державного інституту
геодезії, статут товариства „Друзів молоді Львівської політехніки“, статут дослідницької станції
Львівської політехніки, регламент
діяльності студентів політехніки,
— розповідає науковий співробітник відділу використання інформації документів ДАЛО Олег Бондар,
який і виявив ці знахідки.

Як запевняє науковець, під час
дослідження відкрилися нові сторінки історії Львівської політехніки та професорсько-викладацького
складу. Скажімо, дізнаємося, що
1918 року навчання в Політехнічній
школі розпочали в листопаді, а кожен професор особисто визначав навчальний процес і термін навчання.
Крім свідоцтва про закінчення гімназії, реальної або торгової школи,
вступник подавав свідоцтво про моральність. Програму наук, рахунок
досліджень та кількість вступних іспитів визначало Міністерство освіти і віросповідання. А 1919/1920 н. р.
до Львівської політехніки приєднали
Рільничу академію в Дублянах.
Також дізнаємося, що в той час
при Львівській політехніці діяли
наукові установи: астрономічна
обсерваторія, дослідна механічна
станція, музей геології, мінералогії, будови машин, рільничі заклади
в Дублянах (фільварок, винокурня,
хімічно-рільничий, механічно-ріль-

ничий, меліораційний, торфовий,
годівлі, охорони рослин). Активну
діяльність провадили молодіжні
організації: Товариство братньої допомоги студентів Політехніки, Союз
студентів вимірювальної інженерії
і Союз студентів лісової інженерії,
гуртки: архітекторів, механіків,
авіаційний, гірничо-нафтовий, хіміків, товариство асистентів Львівської політехніки. Тоді ж виходив
часопис „Життя технічне“.
В обласному архіві ще не опублікованими залишаються історичні довідки про Вищу політехнічну
школу у Львові 1881 та 1884 років,
що характеризує школу як потужний
осередок науки й освіти в Європі, генератор технічних ідей і винаходів.
— Людей, які цікавляться історією Львівської політехніки, не так
багато. Але дослідники переважно
спираються не на документи, а на
публікації в засобах масової інформації, звіти, хроніки, видання попередніх дослідників. Ми ж закликаємо
звертатися до джерельних матеріалів — документів, — підсумовує розмову Олег Бондар.
Ірина МАРТИН

ч. 19 [2979]
15 — 21 червня 2017

СТУДІЇ

5

курси

Інклюзивна освіта стає потрібніша
есурсний центр освітніх інформаційних
технологій для осіб із особливими потребами
Львівської політехніки, який фактично створювали
для допомоги Ангеліні Неволько із Великого
Любеня (вона найперша в Україні торувала шлях,
пов’язаний із інклюзією), провів для вчителів
України 29 травня — 10 червня курси з організування
інклюзивної та індивідуальної форм навчання
дітей із важкими порушеннями зору.

Мета — навчити викладачів працювати з такими дітьми в інклюзивних класах загальноосвітньої школи. На курси приїхало 22 педагоги
зі семи областей України. В передостанній день роботи курсів господарі запросили ініціатора створення
Центру, ректора університету професора Юрія Бобала, проректора
Романа Коржа, завідувача кафедри
педагогіки Юрія Козловського. Запросили й своїх вихованок Ангеліну
Неволько (7 клас) і Діану Патерегу
(1 клас), аби показати їх слухачам
курсів (серед них були й ті, хто навчатиме таких діточок уперше).
Після урочистих привітань і виступів дівчатка продемонстрували
присутнім свої знання і навички (на
друкарській машинці Брайля швидко друкували текст українською й
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Р

англійською мовами, працювали
за комп’ютером),
легко спілкувалися
з журналістами, комунікабельні, пристосовані до середовища. Вони охоче розповіли про
свої захоплення. Ангеліна, до прикладу, відвідує музичну школу, грає
на багатьох музичних інструментах,
із концертами побувала навіть за
кордоном, гарно співає, мріє колись
теж працювати з дітьми, які мають
особливі потреби. Діана любить танцювати, „трошки сидіти в інтернеті“, уже не раз виходила з ансамблем
на львівські сцени, співає коломийки, декламує вірші та мріє виступити
на сцені разом із Іриною Федишин.
— На жаль, ще чимало педагогів не визнають інклюзивну осві-

ту (вони воліли б, щоб діти з особливими потребами навчалися у
спецшколах та інтернатах), поширюють думку про те, що ці діти —
це пропаще покоління, яке навіть
не знає шрифту Брайля, — говорить
очільник Центру Оксана Потимко.— Наша нинішня зустріч усе це
спростовує. Це тішить, адже ми не
лише стояли біля джерел інклюзії дітей із важкими порушеннями зору,
а й розробили для них життєздатну
в умовах українських реалій модель,
що нині вже дає відчутні результати.
Катерина ГРЕЧИН

остання пара

Неформат у навчанні — неформат
і в прощанні

„У

продовж п’яти років ми вас слухали, а тепер ви слухайте
нас“, — такими словами розпочали свою останню пару
п’ятикурсники кафедри СКІД ІГСН спеціальності „Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа“ і спеціалізації „Консолідована
інформація“. Насамкінець навчання студенти вирішили нагородити
кожного свого викладача за особливості, які встигли підмітити
за час спілкування на парах.

Тож, окрім загальної подяки всім
викладачам — за те, що навчили, за
життєву мудрість, якою ділилися,
старання, підтримку, терпіння, індивідуальні грамоти отримав кожен.
Хтось — за готовність завжди прийти на допомогу, за захопливі лекції,
хтось — за вміння мотивувати — „усе
своїми руцями“, за вміння прищепити

любов до прекрасного через урізноманітнення лекцій поезією, а також
за гартування терпіння — коли гарантовано реферат „за першим разом не
здаси“. Були й інші цікаві номінації —
„телефони на стіл і всім по сто“, „краща фізична форма“, „королева історій
про найкращого внука“, „пояснення
зі швидкістю світла“. А наймолодша

кафедральна викладачка отримала
звання „загублена“, бо так непросто
було її відрізнити від самих студентів. Ну й, звичайно, за креативність,
творчість і захоплення макро-фотографією номінація — „макро-вуса“.
— Дуже вдалий формат останньої
пари. Заміть того, щоб сумувати —
ми радіємо. У вашому житті буде ще
багато занять, навчання. Тішуся, що
в нас п’ять років пройшло у взаєморозумінні. Бажаю, щоб ваше доросле
життя було легке, веселе, переповнене наснагою до розвитку, — такими
побажаннями завершив останню пару
завідувач кафедри СКІД Андрій Пелещишин.
Наталія ПАВЛИШИН
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Електрика — жива істота

Т

аку думку висловив винахідник і фізик ХХ століття Нікола Тесла.
Коли слухаєш про понад 125-річну історію електротехнічної школи
у Львівській політехніці, переконуєшся у правдивості цих слів. Із цієї
нагоди відбулася наукова конференція, урочиста академія, відвідання
Західноукраїнської підстанції поблизу Ходорова. У заходах узяли участь
українські та польські професори. Сьогодні про електротехнічну школу
розповідає завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки
ІЕСК професор Петро Стахів. До слова, у кабінеті керівника впродовж
1923–1945 рр. працював один із засновників електротехнічної школи
Станіслав Фризе. Тут навіть зберігся раритетний стіл відомого науковця.

Школа, кафедра,
факультет,
інститут
Свого часу саме електротехніка дала поштовх
до розвитку багатьох інженерних дисциплін у
Політехніці. Коли наприкінці XIX століття в Політехнічній школі заснували надзвичайну кафедру
електротехніки, то було
двоє кандидатів на її керівника — приват-доцент
Францішек Добжинський
і Роман Дзеслевський.
Спершу бачили завідувачем Добжинського, однак
коли з’явилася кандидатура Дзеслевського, то
колегіум професорів віддав перевагу саме йому
як практикові, котрий до
того два роки провів за
кордоном, вивчав там роботу найважливіших промислових підприємств. А
Францішек Добжинський
обійняв посаду асистента.
Дзеслевський зорганізував у Політехніці сучасну
електротехнічну лабораторію з найновішими
електричними машинами
й вимірювальними приладами, брав участь в електрифікації Львова, спричинився до руху першого
електричного трамвая,
до прокладання потужних кабельних мереж від
електростанції на теперішній вул. Сахарова до
Оперного театру. Слід зазначити, що Роман Дзеслевський був ректором

Львівської політехніки в
1901–1902 рр.
Розвиток школи електротехніки пов’язаний
з іменами багатьох науковців — Казімежа Ідашевського, Габріеля Сокольницького, Маурици
Альтенберґа, Станіслава
Фризе… Останній у 17
років видав першу працю
„Електрика і магнетизм“.
Він віддав перевагу викладанню в Політехніці,
відмовившись від роботи
у фірмі „Сіменс“. Згодом
його наукова діяльність
привернула увагу сенату
Львівської політехніки. У
березні 1922 року Фризе
представив у Львівській
політехніці першу в тодішній Польщі докторську
дисертацію з електротехніки „Нова теорія загального електричного кола“.
Багато років він присвятив розвитку кафедри
(очолив її після Дзеслевського) й електротехнічного факультету загалом.
Уже в радянський період кафедру очолювали: Олександр Харкевич,
Георгій Пухов, Микола
Максимович, Серафим
Кірпатовський, Олександр Шегедин, Володимир Перхач. За цей
час тут відкрили науково-дослідну лабораторію
електроакустики, почали
розробляти прецизійну
апаратуру для вимірювання акустичних сигналів і
параметрів, впроваджувати систему однозначного

математичного опису
електричних кіл, так зване „стрілкування“ кола,
дослідження, спрямовані
на формалізацію методів
аналізу електричних кіл.
На цій кафедрі починав
працювати Юрій Величко — майбутній професор кафедри радіотехніки, який навіть на Уралі,
куди його запрошували,
читав лекції українською
мовою. До слова, радіотехнічний факультет виник на базі електротехнічного.
Електротехнічна школа Львівської політехніки від початку свого
становлення посідала
значне місце у світовому
рейтингу. Тоді електротехніка нашого вишу як
навчальна дисципліна
була сьомою у хронології
після навчальних закладів
світу. А кафедра електротехніки постала третьою
після кафедр у вишах Німеччини і Великої Британії. 1911 року в Політехніці створено перший електротехнічний факультет.
Досі вони були лише в
університетах Німеччини і Чехії.

Сучасна кафедра
електротехніки
Тепер електротехніку вивчають усі студенти Інституту енергетики
та систем керування, а
також 1500 студентів інших інститутів. Кафедра

має чималий науковий
доробок. Кілька місяців
тому Вчена рада університету висунула на здобуття Державної премії
України в галузі освіти комп’ютеризований
навчально-методичний
комплекс „Електротехніка та електроніка“. Серед
авторів розробки — науковці Юрій Бобало, Орест
Гамола, Богдан Мандзій,
Петро Стахів…
— Із нашої кафедри
постали понад десять
інших кафедр, а згодом
— цілі факультети, зокрема радіотехнічний,
електроенергетичний.
На сьогодні маємо п’ять
інститутів, що дотичні
до кафедри електротехніки, — наголошує Петро
Стахів, до слова, учень
Миколи Максимовича —
науковця, який не лише
керував кафедрою, а й
згодом був ректором двох
вишів — Політехніки та
ім. І. Франка.
Тепер на кафедрі викладають 22 дисципліни
— класичні та спецкурси, діє п’ять лабораторій.
А наукові дослідження
провадять за кількома
напрямами. Працює спеціалізована вчена рада
зі захисту докторських
та кандидатських дисертацій з електротехнічних дисциплін, науковці
розвивають міжнародну
співпрацю.
Ірина МАРТИН
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з досвіду кафедри

Успішні студенти вибирають науку

Н

ауковці кафедри зварювального виробництва, діагностики
та відновлення металоконструкцій, яку очолює професор
Ганна Похмурська, разом із молодими науковцями та студентами
працюють над підвищенням ресурсу деталей машин і конструкцій.
Дрогобицького педінституту, нині
випускник ІІМТ. Хлопець досліджує
й розробляє технологію зварювання.
Свій дипломний проект „Технологія
зварювання елементів водогрійного
казана для комунальних підприємств“
(для використання в окремих під’їздах
чи будинках) цьогоріч захищатиме
англійською мовою. Тарас планував
після здобуття нового фаху працювати за кордоном, однак змінив свою
думку, бо добре заробляти можна і в
Україні.
Кафедра готує добрих фахівців,
тому їх часто „сватають“ (і небезус-

| Світлина Катерини Гречин

У науковій школі кафедри досліджують діагностику дефектності
й напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд тривалої
експлуатації. Також розробляють поверхневі технології, працюючи над
створенням заданих властивостей
із підвищеними зносо- й корозійнотривкими властивостями поверхні
матеріалів.
— До кафедральної науки активно долучаємо молодих науковців,
інженерів, студентське товариство
„Галицькі леви“, — каже заступник
завідувача кафедри доцент Андрій
Дзюбик. — Левенята беруть
участь у наукових фестинах
(цього року своїми силами
виготовили стенд, який будемо використовувати в навчальному процесі), успішно захищають магістерські
праці, мають наукові публікації, беруть активну участь
у профорієнтаційній роботі.
До прикладу, Нестор Мозола ще від четвертого курсу
долучився до кафедральних
досліджень електромагнітного впливу на дугу, тож
його дипломний проект стосувався натоплення з електромагнітним керуванням дуги. Ми
його орієнтували на отримання зварних з’єднань, бо зрозуміли, що той
вплив можна використати для отримання відповідних шарів із заданими властивостями (в Україні такого
ще нема). Досліджуючи механічний
метод керування, Нестор на сучасній
елементній базі довів розробку до
певного рівня. У перспективі плануємо використати цей метод для натоплення дешевших сталей із нанесенням шарів із міцними властивостями.
Будемо впроваджувати свою технологію у броньовані листи для виготовлення військової техніки. Вони
дешевші та зручніші для зварювання.
Маю надію, що спільно з Київською
політехнікою впроваджуватимемо технологію з електромагнітним
впливом на зварювання.
Бакалавр Тарас Федак, який свого
часу закінчив англійську філологію

пішно) підприємства і фірми. Тож
тут тішаться молодими фанатами, які,
попри малу платню, вибирають науку.
Серед них й аспірант Андрій Войтович. Наприкінці травня він успішно
захистив кандидатську дисертацію з
використання ультразвуку для прискорення генерації кристалічних зародків розтопів, що поліпшує властивості натоплених шарів. По закінченні аспірантури його залишили на
кафедрі. Тепер Андрій зможе й надалі
досліджувати механічні впливи, додатково опановуючи і вплив електромагнітного поля й ультразвукового
оброблювання на властивості натоплених шарів для підвищення їхньої
зносотривкості. У цій перспективній
тематиці зацікавлений ФМІ, тому всіляко сприяє студентам і науковцям
Політехніки в дальших дослідженнях.
— Дбаємо про те, щоб наші
студенти могли порозумітися іно-

земною на побутовому рівні, й
орієнтувалися в технічній англійській мові, — говорить Ганна Похмурська. — Готуємо кілька курсів
англійською мовою, це допоможе
студентам згодом проходити стажування за кордоном, а іноземним
студентам — стажуватися в нас.
Розумію, що мовна проблема таки
є, але не раз помічала, як наші вихованці, опиняючись за кордоном,
добре дають собі раду в порозумінні
з ровесниками на побутовому рівні
й під час лабораторних занять. Заохочую студентів не боятися їхати
за кордон на навчання, бо вивчення
чужої мови в реальних умовах відбувається значно швидше, ніж на
лекціях. На першому курсі іноземною студенти вивчатимуть поверхневу інженерію. До речі, до
цього напряму належить
більшість наших кафедральних наукових праць, тому
даємо студентам не лише
класичні знання, а й знайомимо із результатами наших досліджень. Приємно,
що наші бакалаври виходять
на кваліфікаційні проекти
із добрим знанням останніх досягнень галузі. Якщо
долучаються до наукової
роботи — ми дуже раді. На
жаль, нині її престиж не
дуже високий. Добрі студенти від третього курсу, а то й
раніше працюють на фірмах, із якими планують поєднати свою дальшу
кар’єру. Такі реалії. Та, на мою думку, стати науковцем — прекрасна
можливість знайти себе в житті за
державні кошти.
Нещодавно кафедра отримала
пропозицію про співпрацю із Вільнюським технологічним університетом ім. Гедеміноса стосовно
поліпшення властивостей зварних
швів броньованих сталей. Якщо
отримають добрі результати, пропонуватимуть доробки Львівському
бронетанковому заводу. Планують
обмінні поїздки студентів і викладачів, зокрема до Вільнюса. А ще хочуть подати студентський науковий
проект на програму „Еразмус+“ стосовно студентського обміну з Технічним університетом м. Хемніц.
Катерина ГРЕЧИН
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у фокусі

Перспективи ЄС та України:
візії українських студентів

У

країна тривалий час балансувала в полі багатовекторності.
Після реверансу злочинної влади в бік Московії нові очільники
держави врешті визначилися: рухаємося до Європи. І хоч цей
напрям визначено як пріоритетний у політиці держави, ставлення
до нього загалу в різних частинах України є далеко не однозначне.
Що казати, якщо прогресивна в усі часи молодь не завжди поділяє
європейські цінності.

m Початок теми на 2 с.

Зокрема, дослідження, яке провела
кафедра соціології та соціальної роботи засвідчило, що загалом ставлення
студентів до ЄС нейтральне (51,2%)
й позитивне (44,3%), лише 3,5% опитаних сприймають ЄС негативно.
Водночас якщо взяти в розрізі різних
регіонів, то вступ України до ЄС підтримують лише більшість київських
студентів (39,4% на противагу 23,5%
проти) та львівських (32,7%, проти —
20,3%), луганці ж (27,3% проти, 17,2%
за) та одесити (36% проти, 29,3% за) —
не підтримують.
Такі відповіді цілком корелюють
із питанням про пріоритетний напрям зовнішньої політики: студенти

НПУ обирають вступ до ЄС (29,2%), до
НАТО (37,5%), меншість із них підтримують позаблоковий статус (28,8%),
налагодження союзних відносин із
країнами СНД (18%), ЛП — 40,5% за
вступ до ЄС, за НАТО (7,8%) й СНД
(2,9%) — зовсім мало відповідей. Студенти ж СНУ й ОНПУ пріоритетним
вважають налагодження відносин із
країнами СНД (відповідно 35,4% і
43,7%), небагато відповідей за вступ
до ЄС (відповідно 17,4% і 12,9%), за
позаблокову державу відповідно 23%
і 28,2%. Одесити відрізняються від
луганців лише підтримкою вступу до
НАТО (42,2% проти 12,5%).
Загалом більшість студентів уважають, що нинішня зовнішня політика
держави не відповідає її національ-

ним інтересам (61,6% опитаних), лише
9,2% відповіли, що зовнішня політика
держави відповідає її національним
інтересам.
Якщо Україна вступить до ЄС, це
не дасть їй можливості впливати на
політику ЄС — так гадає 43,1% опитаних, 17,2% уважає, що впливатиме. 38%
студентів не можуть відповісти на це
питання.
Позитивні зміни від вступу України до ЄС вбачають 57,8% опитаних
українських студентів, при цьому
вказують, що на розвиток україно-російських відносин це впливатиме негативно, зокрема посилить розбіжності інтересів нашої держави з Росією
(57,8%). 12% студентів вважають, що
це допоможе нормалізувати відносини
між Україною і Росією, 13,5% — що це
може сприяти розв’язанню конфлікту
між державами. Така ж кількість указує, що це не позначиться на відносинах двох держав.
Вступ України до Європейського
Союзу, на думку студентської молоді
(40,5%), не може стати загальнонаціональною ідеєю, яка б об’єднала всі
регіони України (27,6% уважають, що
може, 29,3% не можуть визначитися з
відповіддю на питання). На думку студентів, вступ до ЄС допоможе Україні
покращити економічні та безпекові проблеми, водночас не може бути
об’єднавчим чинником
у державотворчих процесах (докладніше — на
ілюстрації). Це означає,
що внутрішньополітичні
проблеми та інтереси переважають над зовнішньополітичними поглядами сучасних студентів,
що не дивує в кризових
умовах сучасного українського суспільства.
Від 11 червня українці можуть подорожувати
країнами ЄС та Шенгенської зони без віз, але
це лише початок шляху
до вступу в Євросоюз.
Оцінюючи перспективи
вступу України до ЄС,
71,5% студентів відповіли, що відносини між
ними можна визначити
як „тупцювання на місці“. Прогрес у відносинах між ЄС та Україною
бачить лише 8,8% опитаних, регрес — 5,2% студентів вишів.
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коротко
На думку 44,8% студентів, Україна
може розраховувати на вступ до Європейського Союзу у проміжку від 5 до
10 років. 31,1% опитаних убачає перспективи України щодо вступу до ЄС
не раніше, ніж за 10 років. Майже 20%
зазначають, що Україна може вступити до ЄС уже за 5 років.
Вступ кожної нової країни до Євросоюзу додає свої особливості цьому політичному утворенню. Україна, вступаючи в ЄС, може принести
культурну різноманітність (58,4%), а
також посилити ресурсний потенціал
ЄС (74,8%). Натомість студенти зазначають, що це не сприятиме розвитку
економіки та посиленню безпеки цього політичного утворення.
Серед причин, які, на думку студентів, перешкоджають вступу України до ЄС: корупція (65,9%), економічна криза (45%), слабкість політичної
еліти (42,7%) та довготривале АТО
(38,9%). Натомість ментальність українців не стоїть на перешкоді процесу
інтеграції України до ЄС (переконані
74,1%). Так само, як політика Євросоюзу щодо України (на думку 82,2%
опитаних), політика Росії щодо України (79,2%). Повільні реформи — теж
не перешкода на шляху інтеграції
(61,1%, натомість причиною їх уважають 36%).
Основними державами, які першочергово допомагають Україні в процесі вступу до Європейського Союзу, є
Польща, Німеччина, Велика Британія,
країни Балтії, Франція, США. Серед

тих країн, які перешкоджають вступу
України в ЄС, студенти найчастіше
називають Росію, Грецію, Нідерланди, Чехію, Угорщину та інші.
На запитання про переваги від
вступу України до Євросоюзу на рівні
цілої держави половина опитаних не
змогли дати відповіді. Оцінити власні
перспективи виявилося легше (лише
27,4% вказали, що їм важко відповісти
на це запитання): 39% опитаних переконані, що вони від цього виграють,
29,5 % — що на них це ніяк не позначиться.
Серед респондентів, які мають позитивне ставлення до ЄС, домінує позиція, що від вступу України до цього
об’єднання вони особисто виграють —
59,7%. Натомість опитані, які мають
негативну чи нейтральну оцінку ЄС,
уважають, що після вступу України до
Євросоюзу в їхньому житті не відбудеться кардинальних змін.
Результати опитування свідчать,
що українські студенти вважають
себе європейцями (44,8% опитаних).
30,3% респондентів не вважають себе
європейцями, 22,9% не змогли визначитись.
Щоб відчути себе європейцями
повною мірою, на думку українських
студентів, слід передовсім підвищити якість життя в Україні (81,8%),
підняти рівень економіки (62,4%) та
запровадити безвізовий режим із ЄС
(36,5%). Останнє вже відбулося.
Підготувала Тетяна ПАСОВИЧ

У вишах із високим конкурсом при
вступі й великою кількістю абітурієнтів із високими балами ЗНО
передбачено збільшення на 10%
державного замовлення. Про це
заявила міністр освіти і науки Лілія
Гриневич під час години запитань
до уряду у Верховній Раді. „Цього
року ми збільшуємо мотивацію для
вступу на технічні та природничі
спеціальності за рахунок того, що
після зарахування пільговиків
увесь залишок держзамовлення
спрямуємо також на ці спеціальності“, — сказала вона.
Упродовж 2017/2018 навчального року в українських вишах
планують запровадити навчання
бакалаврів із кібербезпеки. Національна агенція забезпечення якості вищої освіти погодила стандарт
вищої освіти для цієї спеціальності, повідомляє прес-служба МОН. „В
умовах російської агресії ми гостро
відчуваємо потребу фахівців із кібербезпеки. Затвердження нового
стандарту дозволить нам готувати
спеціалістів високого рівня, готових застосовувати здобуті знання
в реальних умовах і реагувати на
виклики часу“, — розповів перший
заступник міністра освіти і науки
Володимир Ковтунець.
Фінансування вищої освіти має
здійснюватися на основі формули з урахуванням рейтингу
та результативності вишу, а ВНЗ
та наукові установи повинні
отримати статус неприбуткових
організацій. Про це під час круглого столу, присвяченого питанню
фінансування вищої освіти, сказав
перший заступник міністра освіти
і науки Володимир Ковтунець. Міносвіти працює над відповідними
змінами до законодавства.
Абітурієнтам із анексованого
Криму та окупованого Донбасу
дозволили вступати в українські виші без ЗНО. Відповідний
закон підписав Президент Петро
Порошенко. Передбачається, що
мешканці з окупованих територій
можуть вступати до українських
вишів на території Запорізької,
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей „на конкурсній
основі за результатами вступних
випробувань у межах квот прийому до вищих навчальних закладів
(наукових установ) України“.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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Про боротьбу на інтелектуальному фронті
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червня відбулася зустріч із заступником голови ВО „Свобода“,
директором аналітичного центру „Українські студії
стратегічних досліджень“ Юрієм Сиротюком та журналістомісториком Ростиславом Мартинюком. У межах заходу презентували
книги „Як облаштувати Росію“ та три збірники за матеріалами
„Бандерівських читань“.

— Наші гості подолали сотні кілометрів, щоб поділитися з прихильниками проекту Ірини Фаріон „Від
книги до мети“ своєю неспинною
послідовною працею, своїм внутрішнім корінням, своєю енергією,
своєю українською несхибною дорогою, — зазначила авторка проекту.
Юрій Сиротюк розповів про проект, який визрів під час Революції
Гідності — „Бандерівські читання“.
Він наголосив, що це найбільший
інтелектуальний захід в Україні, де
збираються науковці, сучасні ідеологи та практики українського націоналізму, воїни.
— Я вдячний людям, які борються
на ще одному надважливому фронті

— у війні за мізки. Зауважте феномен: куди дійшов Бандера вуличними акціями 14 жовтня і куди дійшли
Смолоскипні ходи на день народження Бандери 1 січня — туди не
прийшли окупанти. Це таке коло,
яке окреслила українська нація, —
наголосив Юрій Сиротюк. — Сьогодні є величезний запит на інтелектуальний націоналізм. Нам Бандера
потрібен не тільки в минулому, він
нам потрібен як прапор для майбутнього, як візія, як нерозривна єдність. Бо нам ніколи не вистачає часу
поміркувати, а якою ідеальною має
бути наша країна. Ми завжди бачимо
погану країну, яку нам пропонують
змінити на „менше зло“. Доки ми не

забезпечимо повновладдя української нації на українській землі, то
нічого не буде — ні економічних реформ, ні соціальної справедливості.
Журналіст-історик Ростислав
Мартинюк, презентуючи свою книгу
„Як облаштувати Росію“, зазначив:
— Мене вразило, що історична традиція Російської Федерації
ігнорує корінні народи, вона їх не
бачить. Тому маємо говорити про
географію не тільки в розумінні
української оптики, а цілої Європи
й Атлантичного світу. Бо сучасна Російська Федерація — це як мінімум
сорок самодостатніх країн із власною історією, мовою, традицією,
досвідом військового опору. Усі ті
нації 1918 року разом із нами чинили військовий опір Москві. Тобто,
хто взяв до рук зброю, той отримав
видимість державності на території
Російської Федерації, хто її просто
просив — нічого не отримали.
Наталія ПАВЛИШИН

семінар

Минуле не має перекреслювати майбутнє

У

же давно точаться розмови про те, що історією непростих
повоєнних стосунків України й Польщі мають займатися
історики, а не політики, адже перші оперують конкретними
фактами, а другі — емоціями.

Науковці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України мають щодо цього чимало напрацювань, захищених дисертацій,
книжок. Тому вирішили поділитися
своїми доробками із вчителям середніх шкіл міста й області. Перший
семінар під назвою „Україна і Польща: міфи та реалії“ відбувся 7 червня у Львівському обласному Будинку
вчителя. У його роботі також узяли
участь науковці міста та громадські
активісти.
Модератор Ганна Войтів, відкриваючи семінар, зазначила, що в
Інституті українознавства „є сектор,
який досліджує ці питання, хоча, на
мою думку, у нинішніх умовах це мав
би бути інститут“. Його працівники
шукають об’єктивні і суб’єктивні

причини непростих стосунків між
Україною й Польщею.
Олег Піх, старший науковий співробітник Центру досліджень українсько-польських відносин, розповів
про політичні стосунки двох країн,
стратегію співпраці та її реалізацію
в часи Незалежності України (1991–
2017 рр.), докладно зупинився на
ключових чинниках, що впливають
на ці відносини.
В основі виступу Любомира Хахули, автора книжки „Різуни чи побратими? Сучасні польські дискусії
про Україну“ були роздуми стосовно
польського суспільного бачення цих
стосунків, побудованих здебільшого на міфах і стереотипах, що беруть
свій початок ще від часів Київської
Русі. Науковці вже давно розвінчали

ці міфи, однак у загальній більшості
українці мало про це знають.
Під час дискусії, у якій зокрема
взяв участь голова Суспільно-культурного товариства „Надсяння“
Володимир Середа, науковцям порадили не просто глибше дослідити
волинські події, а зробити їх предметом широкого обговорення, більше
користуватися спогадами очевидців
цих подій. На думку присутніх, трагічні події, що стосувалися обох народів, не мають перешкоджати пошуку шляхів примирення. Долаючи
перешкоди, треба йти вперед, адже
минуле не має перекреслювати майбутнє.
Ганна Войтів висловила пропозицію: частіше спілкуватися зі вчителями історії, адже вони разом із
своїми школярами теж можуть докластися до пошуку істини, збирати
спогади, розповідати дітям правду.
Катерина ГРЕЧИН
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бібліотека

Рай для львівських книгоманів
о ви уявляєте, коли чуєте слово „бібліотека“ — запилюжені височенні стелажі,
старезні книги, які розсипаються в руках, і
бабусь-бібліотекарок, старших, ніж ті книжки?
А якщо скажу, що у бібліотеці є та ж література,
що й на полицях книгарень, і вам зовсім не
обов’язково витрачати море грошей, щоб насолодитися нею, або псувати свій зір, читаючи
її електронну піратську версію, повірите? Ми
поспілкувалися з Мартою Трухим, завідувачкою відділу „КлуБук“ Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки — райського
місця для всіх книгоманів Львова.

Що таке „КлуБук“?
„КлуБук“ — це частинка бібліотеки, звичайний абонемент, а також
безоплатний майданчик для цікавих
заходів. Тривалий час у бібліотеці
функціонували лише читальні зали,
але 2016 року держава нарешті виділила кошти для ремонту приміщення й закупівлі книг. Тож 30 вересня, у
День бібліотеки, відбулося відкриття.
Ми вирішити модернізувати абонемент. Основна функція „КлуБуку“
— книги додому, і ми максимально
наголошуємо на тому, що вони сучасні. Не всі можуть дозволити собі придбати книжкові новинки, ціна яких
стартує від 100–150 гривень, тому
ми вирішили дати людям можливість
читати їх безоплатно. Фінансування
державне, але ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями,
які дарують книжки або виділяють на
це кошти, читачі й автори також роблять подарунки бібліотеці. Оскільки бюджет обмежений, то й кількість
однакових примірників також незначна, зате є широкий вибір. Полиця з
мотиваційною літературою майже
завжди порожня, бо ці книжки зараз
на піку популярності. Читачі стають
у чергу за книгами: у нас усе записано
і, коли потрібний примірник здають,
ми одразу телефонуємо до того, чия
черга надійшла, і він поспішає забрати книжку. Старий фонд є у сховищах,
у цій кімнаті ми виставляємо примірники, видані за останнє десятиріччя.

Чому саме КлуБук?
Наш слоган — „Більше, ніж книги“. Ми не звичайна бібліотека, де
потрібно тихо сидіти, інколи в нас
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буває навіть дуже шумно, ми — клуб,
місце для дозвілля, де можна поспілкуватися, розважитися, улаштувати
цікаві заходи. Звичайно, про книги
не забуваємо. ГО „Золоті роки“ проводить у нас свій проект „Клуб 55+:
задоволення від читання“, тому подарувала по 5 примірників різних
книг, щоб учасники клубу могли
одночасно читати й обговорювати літературу. Зараз готуємо проект „Книга і я“ разом із ГО „Bonus
eventus“, метою якого є залучення
дітей до читання і формування читацького смаку, плануємо акції,
флешмоби,конкурси.Якщоз’являться спонсори, будемо їздити Україною, на схід, бо там є діти, які мало
читають українською. Ми не дитяча
бібліотека, але література для наймолодших у нас є. Також маємо дитячікнижкишрифтомБрайля,ними,
на жаль, ще не користуються. Плануємо зробити акцію для їх популяризації, але це дуже делікатна тема
і над нею треба добряче подумати.
Є ідея запросити незрячих діточок
провести свій майстер-клас, розповісти й показати здоровим дітям, як
це — мати обмежені фізичні можливості. Ми хочемо, щоб вони відчували себе повноцінними, потрібними,
бо нам усім є чого повчитися в них.
Це творчі й активні люди, просто
мало хто знає, що вони такі цікаві.
Давно хочемо організувати клуб настільних ігор, але наразі не знайшли спонсора. Люди дивуються, коли
кажемо, що в нас можна безоплатно
провести свій захід, але ми лише раді
такій співпраці. Наш робочий день
закінчується о 19.00, але ми часто залишаємося тут допізна через всілякі
цікаві події.

Відвідувачі бібліотеки
Незважаючи на еру інтернету,
приходить дуже багато молоді.
Кожен сотий читач, який записується до КлуБуку, отримує книгу в подарунок. Від 2017 року ми
роздали вже п’ять таких призів.
Від вересня до грудня 2016 року
зареєструвалося 217 користувачів, але тоді про нас ще мало хто
знав. Окремо ведемо статистику
відвідування масових заходів, від
січня цього року — це 450 осіб. Ті,
хто приходить до нас уперше, не
можуть повірити, що це безоплатно — вони запитують про суму
застави, хочуть купити книжку, а
ми вкотре пояснюємо, що це не
книгарня, а звичайна бібліотека.
Мене лякали, що все покрадуть,
а відповідатиму за це я. Від цього ніхто не застрахований, у нас
є система списування загублених
книжок, але досі таких випадків не
було. Один із наших відвідувачів
якось потрапив під зливу і книжка деформувалася, ми поставилися
до цього з розумінням, але хлопцеві було соромно й він хотів її
відкупити. Книги ніде не було, він
шукав у всіх книгарнях Львова, але
все ж приніс. Читачі дуже відповідальні, якщо затримують книжку
— телефонують і перепрошують,
боржники є, але ми не сваримося
з ними, а нагадуємо про борг, запрошуємо їх до нас.
Щоб записатися до „КлуБуку“,
треба прийти з паспортом за адресою: проспект Шевченка, 13, від
10.00 до 19.00.
Анастасія МОЗГОВА
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відродження традицій

Мамай фест 2017
В

ід 1-го до 4-го червня наддніпровське Кам’янське (колишній
Дніпродзержинськ) вдесяте приймало Мамай фест, що зазвичай
проходить у міському історико-краєзнавчому музеї.

Унікальність цього вже традиційного дійства в тім, що воно завжди
поєднує всеукраїнське зібрання
науковців із мистецькою феєрією.
Щороку сюди, крім майстрів різьбярства, витинанки, гончарства,
лозоплетіння тощо, з’їжджаються
провідні краєзнавці-музейники,
талановиті малярі, поети, письменники, музики, кінознавці, яких
об’єднує досліджування та творче
переосмислення козацької доби в
історії Наддніпрянщини. Не випадково символом фестивалю є образ
козака Мамая, глибоко властивий
українській душі, який утілює в собі
її багатство форм і сенсів!
Усі попередні фестивалі мали
свою неповторну родзинку — цьогорічний X було присвячено 100-річчю
Української національної революції
та 100-річчю міста, до речі, уперше з
відродженою назвою — Кам’янське.
Програма фестин, як і завжди,
була вельми насичена. 1-го червня
в Міжнародний день захисту дітей,
саме вони були найактивнішими
учасниками й господарями всіх заходів із красномовною назвою „Мамай
і діти“.
Другого дня після урочистого
відкриття свята відбулося спецпо-

гашення поштової марки й конверта
на честь X Мамай фесту, а потім розпочала роботу науково-практична
конференція „Українське козацтво в
етнокультурному просторі Наддніпрянщини“.
По обіді переповнена глядацька
зала музею з цікавістю вислухала
запальну й щиру, як завжди, Ірину
Фаріон. Професорка Львівської політехніки, окрім презентації своєї
монографії, зачепила безліч питанків нашого сьогодення, які викликали жваву й плідну дискусію.
Моє четверте „мамаювання“ було
присвячено величі й загадкам забороненого „Кобзаря“ і животрепетним питáнкам змосковленої термінології та культури як писемного,
так і усного мовлення. Двогодинним
сольним концертом другий день свята завершив богонадхненний і неперевершений Тарас Компаніченко, керівник етногурту „Козацька хорея“.
Третій день порадував серією
презентацій доробків малярського й письменницького цеху. Серед
яких знаковими були лавреатка
Шевченкової премії львів’янка Галина Пагутяк і творче подружжя
Кіналів із Тернополя. Масштабний
проєкт тернополян „Князі Галиць-

ко-Острозькі — будівничі держави“
відкрив слухачам як новітні наукові
розсліди п. Наталі, так і вражаючу
незвичною манерою ґалерею графічних портретів діячів звитяжної
минувшини п. Олега.
Незмінний складник фесту —
тематичні екскурсії до українських
місць сили. Торік була поїздка до
наймістичнішого місця — Кам’яної
Могили, що під Мелітополем. Цьогоріч — на Нікопольщину до села
Капулівка на третє (сподіваємось
останнє) поховання легендарного
кошового отамана запорожців Івана Сірка, який увійшов в історію як
непереможний звитяжець-характерник, але лишив по собі чимало загадкових і суперечливих вчинків. Саме
сюди влітку 1990-го я, як і десятки
тисяч українців, приїздив уперше,
щоб ушанувати 500-річчя утворення
українського козацтва.
Про цей дивовижний край — колиску козацької вольности, місце
7-ми Січей: Базавлуцької, Кам’янської, Микитинської, Олешківської,
Підпільненської, Томаківської та
Чортомлицької докладно й захопливо розповідав нам тамтешній
учитель історії, спростувавши усталену версію щодо Хортицької Січі.
Після цікавих і трагічних оповідей
про давноминуле й непросте сьогодення цієї славетної землі мені мимоволі згадались гіркі Маланюкові
рядки про його малу батьківщину:
…Коли ж, коли ж знайдеш державну
бронзу,
Проклятий край, Елладо Степова?!
А це вже до нас сьогоднішніх:
... Не хліб і мед слов’янства: Криця! Кріс!
Не лагода Еллади й миломовність —
Міцним металом наллята безмовність,
Короткий меч і смертоносний спис, —
ось чого не вистачає Україні.
Після служби Божої в єдиній на
цих теренах церкві Київського патріярхату, що скромно розташувалась у невеличкому звичайному
будинку, Святу Трійцю ми відзначили у відпочинковій зоні на березі Чортомлика — прирічка Славути-Дніпра. За смачною рибальською
юшкою, розмовами й співами час
збіг так швидко, що ми (львівська
делегація) побачили лише хвоста
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нашого потяга, коли приїхали на
залізничний двірець Кам’янського.
Наздогнали ми його майже за 100 км
у П’ятихатках, віддаючи належне
вправности водієві таксі. Ця пригода лише додала певного екстриму й
була завершальним акордом Мамай
фесту 2017.
Усі заходи фестивалю було вибудувано так, щоб показати учасникам і гостям багатющу спадщину
цього славетного козацького краю,

привернути до неї увагу, першорядно, самих мешканців зросійщеного
міста Кам’янського й околиць, чимало з яких ще й досі перебувають
у полоні сумнівного, штучно накинутого радянського міту, та ще й
пишаються радше дзержинськими і
брєжнєвими, аніж козаками Сірком,
Хмельницьким, Дорошенком, Калнишевським, Мамаєм.
Директорка краєзнавчого музею
— незмінний організатор і розпо-
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рядник усіх попередніх фестин Наталя Буланова спільно з колегами
та однодумцями змогли створити
в індустрійному Кам’янському таку
визначну й масштабну культурну
подію, яка стала знаковою не лише
для міста й області, а й для всієї
Наддніпрянщини. Коли тут перебуваєш, то є відчуття, що твориться
образ модерної України!
Микола ЗУБКОВ

зрепресована наука

А хтось каже, що мова не має значини

П

родовжуємо список учасників конференції з обговорення
проєкту соборного правопису (травень–червень 1927 року).

38. Свєнціцький Іларіон, філолог,
мистецтвознавець (Західна Україна). Помер 1956 р.
39. Секунда Тадей, інженер-механік, перекладач (Західна Україна).
Зрепресовано в кінці 1930-х.
40. Синявський Олекса, мовознавець, професор (Таврія). Зрепресовано 1934 р., розстріляно 1937 р.
41. Сімович Василь, мовознавець,
професор (Західна Україна). Помер
1944 р.
42. Скрипник Микола, професійний революціонер (Донбас). Наклав
на себе руки 1933 р.
43. Соколянський Іван, дефектолог, професор (Кубань). Заарештовано 1934 р., зреабілітовано, від
1939 р. в Москві, помер 1960 р.
44. Солодкий Никанор, учитель
(Херсонщина). 1933 р. закінчив Херсонський педінститут, завідувач катедри української мови в Запоріжжі,
зрепресовано 1937 р. Помер у в’язниці.
45. Студинський Кирило, літературознавець, академік (Західна
Україна), депутат ВР УРСР від 1939 р.
Помер за нез’ясованих обставин під
час евакуації зі Львова 1941 р.
46. Сулима Микола, педагог,
професор (Харківщина), працював
у Кримському педінституті. Зрепресовано після 1935 р. за „український буржуазний націоналізм у
синтаксисі“. Відбував ув’язнення в
Караґадинській області Казахстану.
Початок у числах 17–18

На початку 50-х рр. на поселенні в
м. Ухта (Комі), помер 1955 р.
47. Тимченко Євген, мовознавець, професор (Полтава). Заслано
1937 р., від 1944 ст. наук. прац. Інституту мовознавства. Помер 1948 р.
48. Ткаченко Борис, мовознавець
(Харківщина), учень Л. Булаховського й О. Синявського. Зрепресовано
1937 р., розстріляно.
49. Ткаченко Г. , учитель (Київщина). ??
50. Чапленко Василь, мовознавець, письменник (Дніпропетровщина). Від 1945 р. на еміґрації. Помер 1990 р.
51. Чепіга-Зеленкевич Яків (Херсонщина), педагог, професор НДІ
педагогіки. Зрепресовано, помер
1938 р.
52. Чернявський Микола, письменник (Дніпропетровщина). Заарештовано 1929 р., удруге 1933 р.,
утретє 1937 р., розстріляно 1938 р.
53. Шумлянський Федір, професор (Поділля). Від 1932 р. професор
Бєлгородського педінституту, 1933–
39 рр. завідувач катедри російської
мови й літератури Тамбовського
педінституту, після 1939 р. професор Одеського університету. Помер
1980 р.
54. Щепотьєв Володимир, етнограф, історик літератури (Полтава).
Засуджено (справа СВУ), заслано на
три роки. Після повернення зрепресовано 1937 р., розстріляно.
55. Ярошенко Володимир, мовознавець (Полтавщина). Учень О. Ша-

хматова. Зрепресовано 1934 р. У
1944–57 рр. на педагогічній роботі,
помер 1957 р.
Сумний рахунок: 42-х було зрепресовано або померли у 30-ті. Про
чотирьох викладачів, педагогів і
журналістів не вдалося зібрати відомостей. Розглядаючи біографії инших, бачимо, що вихідці зі Західної
України на 10 років пережили своїх
великоукраїнських колеґ.
Зі знаних мовознавців залишилися працювати в цій царині дев’ятеро.
Троє із них урятувалися, бо були західняками, один перечекав репресії
на педагогічній роботі в російських
вишах, ще одному вдалося земіґрувати під час війни. Отже, репресій
пощастило уникнути лише чотирьом
східноукраїнським мовознавцям, що
брали участь у правописній конференції: Булаховському, Грунському,
Калиновичу й Наконечному. Добре
знані своєю працею в підрадянській
Україні, саме вони стали головними
відповідальними за випрацювання
сучасного правопису, упорядкування повоєнних словників й опрацювання основ сучасної літературної
вимови.
Як українська літературна мова
взагалі, так і її правопис були і є
предметом уваги політиків, суспільства. За ним пильно стежать патріоти, він є предметом зацікавлення
„інтернаціоналістів“. Час від часу
з обох боків у пресі з’являються нефахові, некомпетентні мірковання
й оцінки. А правопис має бути ґрунтовано на лінґвістичній, науковій
основі.
Микола ЗУБКОВ
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міжнародний досвід

коротко

Про екстремізм і українську
молодь говорили у Відні

П

ро екстремізм та молодь, зокрема й українську, говорили наприкінці
травня на міжнародній конференції, яка відбулася за підтримки
австрійського головування в Секретаріаті ОБСЄ в місті Хофбурґ (Відень).
Учасницею обговорень була й четвертокурсниця Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки Роксана Щукіна,
яка навчається на спеціальності „міжнародні відносини“. Студентка
представляла Молодіжну контактну групу за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні (Youth Contact Group supported by OSCE PCU).

— Для мене участь
у конференції такого рівня була вперше.
Приємно, що політики
з різних куточків Європи цікавляться думкою
молоді, що ми можемо
долучатися до формування основних напрямів діяльності ОБСЄ.
Важливо й те, що молодь намагаються залучати до різних
проектів, надаючи їй можливість скерувати свою енергію в конструктивне
русло, — поділилася думками Роксана.
На молодіжній панелі конференції
Роксана Щукіна мала можливість представити діяльність української Молодіжної контактної групи за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ, що за
тематикою близька до роботи ОБСЄ.
— Ми також скеровуємо свою роботу на запобігання радикалізації молодих
людей. Основна мета нашої організації
— розвиток молоді та налагодження
діалогу в суспільстві задля уникнення кризових ситуацій (www.facebook.

com/youth.contact.
group/?ref=br_rs). Маємо чимало цікавих проектів, спрямованих на
подолання суспільних
стереотипів, знайомства молодих українців із різних куточків
держави. Так, наприклад, від 1 до 9 липня
запускаємо нову хвилю проекту Ukrainian Bridge — „Український міст“. Його суть полягає в налагодженні діалогу між молоддю сходу
та заходу. Часто проводимо й соціологічні дослідження. Нещодавно разом із
викладачами Політехніки розробляли
анкети на тему „Стереотипи в суспільстві“. Крім того, готуємо арт-виставку
в Києві, до якої залучимо митців із усієї
України. Вони з’їдуться, щоб спільно
творити. А результат цього „експерименту“ — виставка, мандруватиме містами України, — розповіла трохи про
діяльність організації активістка.
Наталія ПАВЛИШИН

Премію BOOM AWARDS від
часопису BOOM plus TV у
номінації „Розвиток освіти“
цього року здобула директор Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків
із діаспорою Львівської
політехніки Ірина Ключковська. Третій рік поспіль переможців обирають інтернет-голосуванням на сайті часопису.
Щоб охопити якомога більше
напрямів діяльності, організатори нагородження BOOM
AWARDS запропонували різноманітні номінації, у рамках
яких відзначили діячів мистецтва, лідерів громадської
думки, волонтерів, медиків,
політиків.
Серед переможців конкурсу
„Видатні українці Канади“
— третьокурсник Львівської
політехніки Назарій Держило, знаний в Україні від часів
Революції Гідності. Герой
його конкурсної історії — Олег
Антонишин. Учасники конкурсу, присвяченого 125-річчю
перших українських поселень
у Канаді та 150-річчю Незалежності Канади, — понад 500
українських старшокласників
і студентів зі всіх куточків
країни. Серед них обрано
дванадцять переможців,
яких нагороджено головним
призом — поїздкою в червні
цього року до Канади з метою
вивчення англійської мови та
знайомства з канадським суспільством і представниками
української діаспори.
27–29 серпня у Львові відбуватимуться „Дні української
діаспори“ —відзначення
50-річчя створення Світового Конгресу Українців.
Відповідно до проекту плану
проведення цих заходів, у
Львівській політехніці відбудуться Гала-вечір (27 серпня)
та Міжнародна конференція
„СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст“ (28 серпня).
Для участі в заходах організатори просять заповнити
реєстраційну форму й до
15 червня 2017 року надіслати її на електронну адресу
congress@miok.lviv.ua.
За матеріалами інформагенцій
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цікавий студент

Володимир Соколовський іде лише
вперед і вгору

Є

студенти, які просто не можуть уявити, як спокійно
впродовж навчання в університеті обмежуватися лише
певною програмою, лекціями, практичними заняттями. Їм
завжди хочеться вийти за встановлені межі, черпати звідусіль
якомога більше інформації, наснажуватися енергією таких
самих спраглих до всього нового, продукувати безліч ідей
і втілювати ці задуми в життя. І головне — їм на все це
вистачає часу. Саме до таких спраглих нового досвіду та
знань належить четвертокурсник ІКТА (спеціальність —
захист інформації) нашого університету, голова осередку
громадської організація „Фундація регіональних
ініціатив“ Володимир Соколовський.

За час навчання Володя встиг багато помандрувати, познайомитися
з цікавими людьми, узяти участь у
різних проектах і навіть запровадити власні. Наразі вже відвідав 21
країну. Нещодавно повернувся з
Барселони та Мілана, де брав участь
в обговоренні розвитку волонтерства. Хлопець каже, що часті подорожі допомагають чітко формувати
пріоритети й розуміти, куди хоче
повертатися. І це незмінно — Україна. Хоча йому дуже подобається й
Прага, та Львів для іванофранківця
став другим домом і він ніколи не
втомлюється відкривати для себе
місто, розповідати всюди, куди б не
поїхав, і про місто, і про Політехніку.
— Я проваджу своє студентське
життя так, як хочу. І маю стимул не
зупинятися, бо те, що „зібрав“ за
чотири роки, використовуватиму
для дальшого саморозвитку. Переконався, якщо добре вчитися, знати
свою професію, то є чимало шляхів
для реалізації. Паралельно з університетським навчанням завжди
старався шукати ще й інші варіанти
для розвитку. Тепер уже проводжу
власні тренінги на теми проектного
менеджменту, тайм-менеджменту,
конфліктного менеджменту, неформальної освіти, ігрофікації освітнього процесу. Маючи нагоду здобути закордонний досвід із різних
тренінгів, навчань, волонтерства,
я сформував власний навчальний
курс неформальної освіти. Намагаюся показати, що освіта може бути
інша. Мої тренінги особливі тим,
що значна частка їх — це практика.
Лише трохи даю теоретичної інфор-

мації, а решта часу граємо
в різноманітні ситуаційні
ігри, побудовані так, що
учасники починають між
собою конфліктувати. Це
дає їм змогу зрозуміти, що
насправді існують різні погляди, що й вони праві, і їхні колеги
теж. Тож стараюся навчити, як можна консолідуватися довкола спільної
мети, щоб не виникало конфліктів,
а конструктивно використовувати
різні ідеї та бачення для розв’язання проблеми, а якщо конфлікт і виникає, то як згладити його. У такій
формі отримана інформація краще
засвоюється і зразу видно, як знання
застосувати на практиці, — розповів
про свою діяльність студент.
Володя багато вчиться самотужки. Каже, що їдучи за кордон, завжди
намагається встигнути й у навчанні.
Для себе він постановив знаходити
якомога більше додаткових джерел
для поглиблення знань, бо маючи
відповідну базу, на роботі легко
можна все підтягнути до відповідних вимог.
— Коли я в Україні, то максимально відвідую пари. Тоді як студенти дозволяють собі прогуляти
заняття, я не просипляю свій час чи
просиджую за іграми або в соцмережах, а їжджу за кордон, постійно
дізнаюся щось нове. Коли ж після приїзду приходжу на навчання,
передовсім цікавлюся, що маю ще
„закрити“. Часто працюю над своїми лабораторними чи ще якимись
роботами в дорозі, перебуваючи за
межами України. Тобто намагаюся
максимально продуктивно витратити час, щоб полегшити навчання.

Якщо правильно провадити
тайм-менеджмент, то реально сконцентруватися максимально на роботі і швидко
все зробити. Я „вбиваю“
пожирачів часу: ніколи не просиджую вечори за пивом чи в
серіалах. Та й коло
моїх друзів відповідно таке ж —
вони зацікавлені
багато працювати й розвиватися.
Ми завжди один
одного підтримуємо. Те, що всі кудись
цілеспрямовано йдуть,
дуже надихає, — додав
мій співрозмовник.
Тепер Володимир
працює в Tesla Club Ukraine, де відповідає за роботу з клієнтами та продаж. Він має ще одне переконання:
не варто розмінюватися на роботу,
яка не дає розвитку.
— Зазвичай на першому-другому курсі студенти ще не знають, що
їм потрібно. Тож просто шукають
роботу задля платні десь у кав’ярні,
магазинах чи в інших схожих сферах.
Уважаю, що це трата часу й позбавлення себе можливості знайти те,
що потім дасть більший поштовх. У
будь-якій діяльності треба передовсім шукати можливість збільшити
свою цінність на ринку праці, щоб
роботодавець бачив, що саме ти
можеш якісно виконати роботу. Я
переконався, що волонтерство дає
можливість побачити, як краще себе
зреалізувати, знайти цікаву для себе
справу, де актуально, цікаво й перспективно розвиватися. Нема сенсу
ходити туди, де тобі нецікаво й лише
жалітися, яка погана робота. Часто
власне волонтерство приносить
більше користі, бо окрім практичних
навичок, здобуваєш досвід, нові знайомства й це можливість безболісно
зайти в якусь справу та вийти, якщо
вона не підійшла. Для мене особлива насолода — сам процес шляху до
поставленої мети, — завершив розмову Володимир Соколовський.
Наталія ПАВЛИШИН
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75-річчя зі скрипкою на сцені

У

передостанній день фестивалю „Віртуози“, 10 червня, відбувся
ювілейний вечір видатного маестро, уродженця Львова Олега
Криси. Один із найкращих скрипалів світу виступив у супроводі
Академічного симфонічного оркестру Львівської обласної
філармонії під диригуванням сина ювіляра — Тараса Криси.

Упереддень, на прес-конференції,
Олег Криса зазначив, що концерт,
присвячений його 75-річчю, — тепла
й емоційна подія, оскільки „моє серце завжди у Львові“. У рідному місті
виступати найважче, однак над хвилюванням у музиканта переважало
відчуття щастя й гордості.
Сам вечір був піднесено-радісним, у його ж основі — вишукана

програма. Розпочав концерт дуже
цікавий твір — увертюра скерцо Фінал ор. 52 — незавершена блискуча
симфонія Шумана. Цей „перший
бокал шампанського“ лише розігрів залу, бо далі на сцену вийшов
винуватець свята, щоб зіграти три
частини Третього концерту Моцарта. Після перерви у другій половині
концерту оркестр виконав частину

палітра

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

„Придумане місто“

У

| Світлина Наталі Яценко

„Зеленій канапі“ навіть у похмурий день до 2 липня буде погідно
— архітектурна позолота на полотнах Сергія Міхновського
наповнюватиме простір галереї сонцем. До урбаністичних
зображень як доповнення — автентичні старовинні предмети
побуту, теж укриті, звісно, не пилом, а золотим напиленням.

Художник Сергій Міхновський за
освітою — архітектор, закінчив архітектурний факультет Львівської
політехніки. Тож його малярство,
графіка, інсталяція мають відбиток
любові митця до міського середовища й подорожей різними містами
світу.
Виставка має назву „Придумане
місто“, однак на картинах можна
зауважити зображення реальних будівель — надихали художника польські, італійські, німецькі, данські й
угорські міста, а також українські —
Свірж, Жовква й рідний Львів. Те, що
найкращі зразки містобудування є
нашою золотою спадщиною, у творах Сергія Міхновського знайшло
буквальне вираження: усі живописні полотна мають фрагменти покриття золотою поталлю. Працює
із золотом митець віддавна — після
виставки „Золоті гори“, яка була 1999
року, листкове золото використовує
майже в кожній своїй роботі.
Місто на картинах Сергія Міхновського дуже затишне. Інколи це
панорами, інколи — якийсь завулок чи кілька будинків. Є схожість
із аплікацією, такий собі міський

величної симфонічної поеми „Моя
Батьківщина“ чеського композитора Бедржиха Сметани — „Вишеград“.
Вишеград — аналог нашого Високого Замку, тож культурні перегуки
збудували місток до останнього твору вечора, у якому були вже більші
акценти на Львові.
Концерт №5 „Запитання без
відповіді“ — твір Євгена Станковича, який композитор написав
спеціально для святкової події. Філософський, дещо класичний, але
з елементами модернізму, а також
— темою танго, яке колись було популярне у Львові. Світова прем’єра
твору стала найкращим музичним
подарунком для Олега Криси, який
виконав у ньому скрипкову партію.

печворк, укладений зі штрихів, крапок і концентричних кіл. А поряд із
полотнами — годинник, праска, кавомолка, ножиці, старі ваги, цвяхи і
навіть цегла — речі, які є у домі, уже
реальні, не вигадані, але теж „золоті“. Вони концептуально доповнюють картини експозиції.
Для автора ця виставка — як прояв споминів за своєю професією архітектора. Тільки на картинах він не
проектує міста, а вимальовує їх так,
як йому підказує фантазія.
Наталя ЯЦЕНКО

Письменник Юрій Андрухович
став лауреатом престижної
міжнародної премії Вілениці, яку
йому вручать у Словенії, і хоче
видати свій новий роман „Юстиція“. Книжка присвячена реальним історіям злочинів та судових
процесів і, за словами автора,
продовжує стилістичну лінію роману „Перверзія“. Роман має вісім із
половиною розділів. Кожен із них
— окремий судово-кримінальний
випадок. Найдавніший за часом
починається в XVII ст., а найостанніший — це 70-ті роки минулого
сторіччя.
Незабаром відвідати замки Львівської області та інші об’єкти
Львівської картинної галереї
можна буде й увечері. Після великої кількості скарг від туристів, які
не змогли потрапити на територію
замків „Золотої підкови“ після 17.00
заплановано затвердити оновлений графік їхньої роботи.
У Львові тривають зйомки фільму
„Таємний щоденник Симона Петлюри“ режисера Олеся Янчука.
Знімальний період розпочався наприкінці лютого в Києві. Історична
драма охоплює паризький період
життя Симона Петлюри, коли той
перебував на еміграції. 9 червня
фільмували у львівській галереї
„Дзиґа“. У картині задіяно львівських акторів.
За матеріалами інформагенцій
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п’єдестал пошани

„Стараємося бренд „Львівської політехніки“
нести достойно“

БК

„Львівська політехніка“ завершив сезон успішно — друге
місце на чемпіонаті серед команд вищої ліги і друге місце
у змаганнях Студентської баскетбольної ліги. Крім цього, хлопці
цьогоріч спробували себе у стрит-болі й увійшли до вісімки
найсильніших студентських команд.

Баскетбольну команду у Львівській політехніці сформовано ще
в 90-х роках минулого століття.
Основна команда, до якої входили
професійні гравці, виступала свого
часу навіть у суперлізі, а студентська
грала як дубль. Двічі баскетболісти
здобували першість на Універсіаді
України. Тренером був Анатолій Заверикін, і всі домашні матчі відбувалися в спорткомплексі університету.
Тепер же він — помічник головного
тренера, майстра спорту України
Ярослава Зубрицького.
Торік „Львівська політехніка“ навіть не потрапила до вісімки найкращих у вищій лізі, а цього року здобула
„срібло“. Причиною такого прогресу
стала зіграність команди й ігровий
досвід, який вона набула за рік. Тренуватися хлопці змушені багато й часто: двічі на день, зранку й увечері,
вони виходять на ігровий майданчик,

інколи студентам-спортсменам доводиться й пропускати пари. Після
трьох днів тренувань є один день відпочинку, під час змагань графік можуть змінювати. Наприкінці сезону
тренувань менше, а після останньої
гри до кінця літа — лише індивідуальні тренування, які особливо важливі для молодих гравців.
Лідерами команди є такі студенти, як Сергій Кузьменко, Вадим
Палюх (капітан), Вадим Гуцалюк,
Микита Базилев (замінив Андрія
Співака, який є випускником). Допоміжні гравці — Павло Кич, Артем
Сладюк, Олег Філь, Сергій Черненко.
В іграх Студентської баскетбольної
ліги, які охопили представників 180
вишів, грали всі студенти. А також
— Остап Гарбуз, Максим Викрикач,
Андрій Кашубович — юні, але перспективні. Денис і Максим Тютюнники (випускники), Роман Новіков,

Михайло Насєнник, Дмитро Ходов,
Андрій Кобєц, Максим Воробйов,
які не є студентами, брали участь у
чемпіонаті вищої ліги. Оскільки фінал ігор Студентської баскетбольної
ліги збігся з чемпіонатом вищої ліги,
то другі місця в обох змаганнях — це
для команди дуже добрий результат.
БК „Львівська політехніка“ у травні
спробувала себе й у стрит-болі 3×3 —
виграла у змаганнях області, регіону
й у фіналі посіла сьоме місце.
Які плани може плекати команда
на наступний сезон?
— Стараємося бренд „Львівської
політехніки“ нести достойно, але у
вищій лізі все залежить від фінансування, — каже Ярослав Зубрицький.
— Для складу команди незмінним
залишається завдання піднятися на
сходинку вище або повторити досягнутий результат. Для цього студенти
мають добрі умови для тренувань,
підтримати їх приходить багато
глядачів, серед яких — ректор. Щоб
провадити змагання в суперлізі, у
спорткомплексі потрібно більше
глядацьких місць.
Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Канікули — перезавантаження!

Щ

е трошки — і всі екзаменаційні хвилювання залишаться
позаду. Попереду ж — вільне літо й палітра можливостей
набратися сил для нових особистих звершень. Пропонуємо деякі
ідеї й поради, котрі можуть стати у пригоді під час відпочинку.

Спорт улітку — це більше руху
на повітрі й більше його ігрових видів. Але заняття спортом, зокрема
інтенсивні, сприяють нагріванню
організму, тому важливо займатися
в комфортних температурних умовах — 18–24°С. До того ж не забувати стежити за своїм самопочуттям:
поява відчуття спраги вже свідчить
про зневоднення, щоб не допустити його, варто пити воду часто й маленькими ковтками, затримуючи її
в роті.
Улітку можна сміливо експериментувати з овочами й фруктами,
дещо зменшивши в раціоні білкові

продукти, які, як і активний спорт,
значно впливають на нагрівання
організму. А ще — із зеленню. Ось
простий соус, який пропонують
приготувати сироїди: великий пучок шпинату та два невеликих пучки кропу й петрушки, один помідор,
один зубчик часнику, сіль, перець,
інші приправи для смаку — усе
збити блендером. Якщо ж хочеться
полуничного розмаїття, то можна
зробити за допомогою того ж блендерування корисний джем: 15 ягід
полуниці, чайна ложка соку цитрини, столова ложка меду — збити, додати столову ложку з чубком насіння

чіа (продають у магазинах здорового
харчування, насичене кальцієм, жирами), ще раз трохи збити й зоставити на годину настоюватися. Усе без
цукру й варіння!
Якщо ви ще не готові почати бігати, то спробуйте хоча б ходити
босоніж. Подразнення рецепторів
на стопах активізує роботу органів,
сприяє загартовуванню, а також викликає позитивні емоції. Кількахвилинну прогулянку по теплій землі
щодня можна чергувати з ходінням
по гальці — додатковий масаж. Увечері ж — найпростіше загартовування — миття ніг прохолодною водою.
Загалом, які б способи оздоровлення
ви не обрали, робіть усе з радістю й
задоволенням.
Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
1
5. Тварина, родом з Північної Америки, що має
гарне блискуче хутро; водяний щур. 7. Сти- 5
хійність, безглуздя, хаос, необмежена свобода
окремої особи. 8. У давньогрецькій міфології
скульптор, який закохався у статую дівчини, яку
сам вирізьбив. 9. Відомий польський кінорежи- 9
сер. 11. Батько Енея. 13. Вовняна чи напіввовняна тканина, з якої шиють пальта, костюми.
15. Муза, опікунка комедії. 17. Край землі, що
15
межує з поверхнею моря, річки, озера. 18. Гурт
музик, які виконують музичні твори під орудою
диригента. 19. Бік прямокутного трикутника.
20. Точка небесної сфери, протилежна зеніту.
22. Бамбуковий ведмідь. 24. Явище, пов’язане з
розчиненням гірських порід водою, внаслідок
19
цього утворюються своєрідні форми рельєфу —
печери, лійки. 26. Дрібна багаторічна рослина,
поширена в стоячих водах, яка є їжею для водо- 24
плавних птахів. 27. Топ, одним із компонентів
якого є ртуть. 28. Почесна назва музик, диригентів, композиторів. 29. Найяскравіша зоря в
сузір’ї Скорпіона.
28
Вертикально:
1. Перерва між діями спектаклю або відділами
концерту. 2. Нижня частина ноги людини. 3. Місто-порт у Болгарії. 4. Англійський письменник,
автор „Книги джунглів“, лауреат Нобелевої премії. 6. У
давньогрецькій міфології — стоокий сторож, символ
пильності. 7. Письмове повідомлення банку клієнтові
про виконані розрахункові операції. 10. Вишукана, смачна страва. 12. Історична область на півночі Франції,
головним містом якої є Руан. 14. Священик у війську.
16. Давньоруська назва коштовного каміння — рубіну,
сапфіру. 17. Ця тварина любить споглядати нові воро-
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та. 19. Прямокутник із рівними боками. 21. Відскакування кулі під певним кутом від поверхні, об яку вона
вдаряється. 22. Музей і галерея мистецтв у Мадриді.
23. Лелекоподібний птах родини чаплевих, поширений
у північній частині Південної Америки. 25. Місто в Естонії, колишній Дерпт. 26. Рядки, на які розкладається
зображення на екрані телевізора.
Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
18 червня — День медичного працівника.
20 червня — Всесвітній день біженців.

Пам’ятні дати
15.06.1941 — народився Іван Миколайчук, знаний український кіноактор, сценарист і режисер.
16.06.1848 — заснування освiтньо-лiтературного товариства „Галицько-Руська Матиця“.
16.06.1934 — Перший з’їзд письменників УРСР проголосив створення
Спілки письменників України.
17.06.1930 — народився Михайло
Горинь, український освітній діяч,
літературознавець, психолог, правозахисник.

18.06.1651 — битва козацьких військ
із польською шляхтою під Берестечком.
18.06.1928 — народився Сергій Плачинда, український письменник і
громадський діяч.
18.06.1937 — розпочався перший
у свiтi безпосадковий переліт за
маршрутом Москва — Пiвнiчний полюс — Ванкувер. Екіпаж у складі Чкалова, Байдукова та Белякова за 63 год
16 хв подолав 8504 км.
18.06.1939 — відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку на його могилі в
Каневі.
19.06.1862 — у США скасували рабство.
19.06.1885 — із Франції до Нью-Йорка доправили подарунок — статую
Свободи.

20.06.1895 — помер Михайло Драгоманов, український історик, етнограф i публіцист.
20.06.1918 — розпочав роботу Всеукраїнський церковний собор.
20.06.1988 — у Львові відбулася
установча конференція Товариства
української мови ім. Т. Шевченка.
21.06.1781 — народився Сімеон Дені
Пуассон, французький математик і
механік, автор праць з теоретичної
механіки, математичного аналізу,
математичної фізики (відоме рівняння Пуассона).
21.06.1897 — народився Юрій Кондратюк, українець, що став піонером космонавтики. Загинув як
ополченець під Москвою 1941 року.
21.06.1935 — народилася Франсуаза
Саган, французька письменниця.
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експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету „Львівська політехніка“ щиро вітає з ювілеєм
завідувача кафедри

Ігоря Михайловича
ПАНЬОНКА.
Усім колективом Вас дружно вітаєм!
Бажаємо щастя, здоров’я, добра.
І хочем, щоб Ваша життєва дорога
Безмежною й рівною завжди була.
Наснаги до праці й фортуни в усьому
Вам ми бажаєм на довгі літа,

Хай доля дарує приємні хвилини,
А в серці витає квітуча весна.
Зичимо Вам наукових проектів,
Творчих здобутків на ниві життя,
В роботі — лише актуальних аспектів,
В доробках — хай буде завжди новизна!!

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької

Камерна сцена
16 червня — „Чоловік моєї дружини“
(прем’єра). 18.30.
17 червня — „Чоловік моєї дружини“
(прем’єра). 18.00.

17 червня — „Безумний день, або
Весілля Фігаро“ (опера). 18.00.
18 червня — „Білосніжка та семеро
гномів“ (опера). 12.00, „Балмаскарад“ (опера). 18.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
15, 21 червня — „Ревізор“ (прем’єра). 18.00.
18 червня — „Украдене щастя“. 18.00.
20 червня — „Безодня“. 18.00.
Колектив редакції тижневика
„Аудиторія“ висловлює щирі
співчуття заступникові головного редактора Наталії Павлишин з приводу непоправної
втрати — трагічної смерті
свекра.

17 червня — „Білосніжка“. 19.00.
18 червня — „Любов“. 19.00.

Перший театр
15 червня — „Небезпечна гра“. 18.00.
18 червня — „О восьмій вечора на
Ковчезі“. 12.00.
21 червня — „Вільні метелики“. 18.00.

Колектив кафедри фізики ІМФН Національного університету „Львівська політехніка“
висловлює співчуття родині та близьким з
приводу важкої втрати на 79 році життя кандидата фізико-математичних наук, доцента,
багаторічного працівника кафедри
Валентина Остаповича Українця.

Вважати недійсними документи:
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шикули Володимира Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лянки Анастасії Вадимівни;
залікову книжку № 1505394, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гнатисько Ольги Павлівни;
залікову книжку, видану Національним
університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Критчака Віталія Івановича;
студентський квиток № 10335538, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Малиновської Ірини
Ярославівни;
студентський квиток № 10966263, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ямінської Ірини Тарасівни.
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