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„Українська Мить“ — для 
українськовибагливих
 з усього світу

Студенти Політехніки 
демонструють 
інтелект, силу й волю10

Які професії популярні 
сьогодні й будуть 
потрібні завтра

НА            Івана,     
Купала...      
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Що політехніки запланували на літо?
Софія Яремчук, студентка четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„Планом на літо №1 є вступ до 
магістратури“
Оскільки цього року я закінчую бакалаврат, то планом на 
літо №1 є вступ до магістратури. Також хочу влаштуватися 
на роботу — досить сидіти й байдикувати. Якщо все-таки 
вдасться знайти час для відпочинку, то намагатимуся їз-

дити різними містами України і Європи. Дуже хочу відвідати польські — 
Краків, Вроцлав і Варшаву, наразі це для мене найбільш реальний варіант.  

Мар’яна Петрик, студентка першого курсу Інституту 
інженерної механіки та транспорту:

„Відпочиватиму вдома, у Карпатах“
Відпочиватиму в себе вдома, у Карпатах, це для мене най-
краще місце. Викладачі, які нас навчають, дуже хороші, 
турбуються про студентів, допомагають влаштуватися на 
роботу, тож цього літа я працюватиму. Де саме — не скажу, 
офіційно мене ще не взяли, тому не хочу наврочити — саме це і є головний 
план на літо.  

Наталія Зайшла, студентка п’ятого курсу Інституту 
архітектури:

„Одиниці їдуть на відпочинок“
Мої одногрупники всі кинулися працювати й лише одини-
ці їдуть на відпочинок. Я замість того, щоб відпочивати, 
після складання сесії взялась на свою голову консульту-
вати дипломників, тепер маю море роботи, телефонують 
наввипередки. Планувала їхати на море в кінці літа, але 

„приємним“ сюрпризом стала новина про те, що ми, архітектори, маємо 
проходити практику саме в серпні. Також це літо для мене — період під-
готовки до весілля, тому справ багато, відпочивати ніколи. Якщо все-таки 
буде можливість — поїду в Карпати. 

Богдан Павлович, студент четвертого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„В Україні є багато класних, але 
маловідомих місць“
Ураховуючи політичну ситуацію у країні, із відпочинком у 
Криму я давно попрощався. Та в Україні є багато класних, 
але маловідомих місць. На наші Шацькі озера, наприклад, 
приїжджають навіть іноземці. Цьогоріч мандрівку планую 
почати зі Світязю, потім дуже хочу вирушити до Прибалтики. Надзвичайно 
класне місце, яке навіть на мапі важко помітити — озеро метеоритного 
походження Дошно, розташоване у Волинській області (Ратнівський ра-
йон). Глибина його — 70 метрів, тоді як глибина Світязю, яке вважають 
найглибшим озером в Україні — близько 60 м. Лабораторні дослідження 
стверджують, що вода в озері придатна для пиття. Є історія про те, що для 
Катерини ІІ привозили воду з цього озера, адже в ній високий уміст срібла, 
тому вона має омолоджувальні властивості, також на дні Дошна є рідкісна 
й цілюща синя глина. Я часто сам там відпочиваю і всім раджу.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА

Коли ми були дітьми, літо було 
найпрекраснішою порою, тяг-
нулося довго, було символом 
свободи. Для студентів ця пора 
ще має відблиск того справж-
нього літа, на яке з нетерпінням 
чекає кожен школяр. Опісля 
закінчення університету, пра-
цевлаштування, одруження, 
народження дітей і повного 
занурення у вир дорослого 
життя, відпочивати стає вже не 
так просто, адже тепер потріб-
но дочекатися відпустки, і не 
лише своєї, підлаштуватися під 
дітей та їхні потреби, здолати 
багато інших супутніх перепон. 
Не кажу, що робота й родина — 
це погано, але по собі відчуваю, 
що з кожним роком літо втра-
чає статус трьох найбільш очі-
куваних місяців року, перестає 
бути тим символом свободи й 
насолоди, яким завжди було. На 
зміну приходять графіки, чіткі 
календарні плани, дистанційна 
робота на пляжі, у сукупності з 
надокучливим риторичним за-
питанням „і як усе встигнути?“. 

Цьогоріч відкрила для себе 
страшну реальність: я розучи-
лася відпочивати — „відпо-
чиваючи“ від однієї роботи, 
працюю на іншій і ніяк не 
можу зупинити шалений вир 
думок про те, чи точно я все 
встигла, що, коли, де і як ще 
маю зробити. Острах не встиг-
нути, постійне відчуття, що час 
утікає крізь пальці, намагання 
осягнути більше ціною відсут-
ності сну. Такий максималізм 
притаманний, ймовірно, усім 
студентам, тож потрібно вчас-
но його розгледіти і скерувати 
у правильне русло, доки є така 
можливість — нові подоро-
жі, враження, емоції, досвід, 
колекціонування спогадів, 
адже це саме те, що залишить-
ся з нами назавжди. Саме тому 
я переглянула свої плани на 
літо-2017 і вже озброїлася 
довжелезним переліком місць, 
які хочу відвідати. Тож, дорогі 
політехніки, закликаю Вас не 
втрачати можливості, скласти 
власний список і насолоджува-
тися літом, а попрацювати ще 
встигнете!
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Закінчення на 5 с. m

Закінчення на 7 с. m

з головної зали

Відзначення найкращих, структурні 
зміни й нові завдання
Із підсумками й новими планами, реорганізацією 

кафедр та одного з інститутів, обранням на 
посади професорів кафедр, наданням учених 
звань і нагородженням, обранням нових членів 
Вченої ради від студентського самоврядування 
завершилося останнє цього навчального року 
засідання колегіального органу університету.

Премії, дипломи, 
сертифікати

Як завше, засідання розпочалося 
з нагороджень. Докторант кафед-
ри ТОП Роман Небесний отримав 
президентську премію для молодих 
науковців, доценти Віталій Ромака 
(кафедра ПМОМ) і Галина Клим (ка-                                                                        
федра СКС) — премію ВР України. 
Асистентів кафедри РЕПС Сергія Фа-
біровського та аспіранта Андрія Гри-
вачевського нагородили диплома- ми 
за участь у конференції „Сучасні про-
блеми радіотехніки“ (секція „Радіо-                                                                                           

електронні систе-
ми“). За перемогу у 
міжнародному кон-
курсі студентських 
наукових праць зі 
спеціальності „Еко-
логія“ диплом І ступеня вручили сту-
дентці ІЕПТ Марії-Терезі Прошку-
рак, а магістрантці цього ж інституту 
Христині Соловій — диплом ІІ ступе-
ня. Команда студентів ІТРЕ отрима-
ла диплом ІІ ступеня за участь у Все-
українській студентській олімпіаді зі 
спеціальності „Інформаційні мережі 
зв’язку“. У складі цієї команди — Ан-

дрій Цуркан, який отримав диплом за 
ІІ місце й сертифікат від „Київстару“ 
на 500 грн. Команди ІТРЕ вибороли 
треті загальнокомандні місця на все-
українських олімпіадах зі спеціаль-
ностей „Телекомунікаційні системи 
та мережі“ і „Телекомунікації“.

міжнародні зв’язки

Актуальні проблеми хімічних технологій
Кафедра хімічної інженерії Львівської політехніки впродовж 

останнього тижня червня провадила масштабну міжнародну 
науково-практичну конференцію „Хімічна технологія та 
інженерія“. Співорганізаторами виступили три польські 
виші — відділ хімічної інженерії та процесів Вроцлавського 
політехнічного університету, Інститут нового хімічного синтезу 
(Пулави), кафедра хімічної інженерії та процесів Жешувського 
політехнічного університету.

До участі в науковому заході зго-
лосилося чимало науковців із різних 
областей України: від Сум і Шостки 
до Чернівців, від Києва до Одеси, а 
також із Європи (Німеччина, Італія, 
Сербія, Польща), Азії (Казахстан), 
Америки (США). Понад 200 учасни-
ків виступили зі 175 пленарними, 
секційними (науковці працювали в 
дев’яти секціях) та стендовими до-
повідями.

— Жорстка конкуренція на ринку 
товарів і послуг хімічної технології 

висуває перед науковцями світу все 
нові й нові завдання щодо енерго-
ощадження, ресурсоощадження, 
використання вторинних ресурсів, 
екології, створення нових високо-
технологічних продуктів належної 
якості із заданими властивостями, 
зменшення собівартості, зменшен-
ня викидів парникових газів, забруд-
нення довкілля тощо, — наголосив 
на відкритті конференції голова 
оргкомітету завідувач кафедри хі-
мічної інженерії Львівської політех-

ніки Володимир Атаманюк. — Мета 
нашої конференції — презентувати 
наукові здобутки різних наукових 
шкіл Заходу і Сходу в галузі хімічної 
технології та інженерії, моделюван-
ня хімічних процесів, біоінженерії, 
екології, прогнозування розвитку 
науки.

Учасників конференції привітала 
проректор із наукової роботи Львів-
ської політехніки професор Наталія 
Чухрай, професор Інституту нового 
хімічного синтезу Едвард Рой, декан 
факультету хімії Жешувського тех-
нологічного університету професор 
Дорота Антос, завідувач кафедри 
біопроцесової та біомедичної інже-
нерії Вроцлавського політехнічного 
університету професор Анна Тру-
сек-Головня. Із цими вишами ІХХТ 
Львівської політехніки має давні 
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творчі візити

Політехніки 
презентують світові 
нашу культуру 

Три колективи Народного дому „Просвіта“ 
Львівської політехніки побували з пісенно-

музичними виступами за кордоном: народна хорова 
капела студентів „Гаудеамус“ і камерний оркестр 
„Поліфонія“ відвідали Краків (останні — ще й 
Радомськ), а народний камерний вокальний ансамбль 
„Аколада“ повернувся з болгарського міста Поморіє.

Коли наприкінці квітня в Бу-
динку орґанної та камерної музики 
відбувся концерт хору і струнно-
го оркестру Con Fuoco Краківської 
гірничо-металургійної академії 
ім. С. Сташіца, поляки пообіцяли за-
просити львів’ян до себе. Після при-

їзду „Гаудеамусу“ й „Поліфонії“ від-
булася їхня зустріч із проректором 
із міжнародних зв’язків академії, а 
також екскурсії містом, огляд його 
найкращих архітектурних пам’яток. 
Того ж дня „Поліфонія“ виступила 
в актовій залі академії й відбувся 

спільний розважальний вечір госпо-
дарів і гостей.

Хорова капела „Гаудеамус“ на-
ступного дня зранку, після літургії 
мала виступ у греко-католицькому 

Закінчення на 19 с. m

подвійні дипломи

Перед студентами-будівельниками 
ширшають горизонти
У понеділок, 3 липня, прибувши на вшанування пам’яті 

розстріляних львівських професорів на Вулецьких пагорбах, 
делегація з Білостоцької політехніки зустрілася з ректором 
Львівської політехніки.

У зустрічі взяли участь ректор 
Білостоцької політехніки Лех Дзє-
ніс та проректор Роман Качинський 
із дружинами, ректор Львівської по-

літехніки Юрій Бобало, проректор із 
міжнародних зв’язків Олег Матвій-
ків, директор Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Зіновій Бліхар-
ський, завідувач кафедри теплогазо-
постачання і вентиляції ІБІД Василь 
Желих.

Учасники обговорили різні мож-
ливості для співпраці. Професор 
Юрій Бобало зокрема наголосив, 
що угоди між ректорами будуть де-
кларативними, якщо не буде плід-
ної співпраці на рівні завідувачів 
кафедр. Професор Лех Дзєніс пого-
дився, що тут найбільшу роль мають 
відігравати студенти і професори. 
Відтак чинну угоду між вишами до-
повнили угодою про подвійні ди-
пломи.

Уже від нового навчального року 
студенти-будівельники можуть 
упродовж третього семестру магі-
стратури навчатися в польському 

виші, захищати магістерську квалі-
фікаційну роботу, потім захищати 
її тут (тему затверджують за рік до 
захисту) і одержати два дипломи — 
український і польський.

— Перебуваючи в Білостоку, я 
зустрічався з проректором із між-
народних відносин тамтешньої по-
літехніки, з колегами відповідної 
кафедри, ми обговорили всі питан-
ня, упродовж двох місяців опра-
цювали навчальні плани, узгодили 
їх, — розповідає про підготовку до 
підписання угоди Василь Желих. — 
Зробити це було зовсім не складно, 
адже близько двох років ми працюва-
ли в тому ж напрямі з Варшавською 
політехнікою (плануємо підписати 
аналогічну угоду у вересні, яку має 
ухвалити їхній вишівський сейм), 
мали напрацьовані матеріали. У 
Білостоцькій політехніці наші сту-
денти складатимуть іспити з нетра-
диційних джерел енергії, комп’ю-
терних технологій в опаленні і в 
будівництві.

Тетяна ПАСОВИЧ
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Освоєння нового 
продукту
Упродовж тижня викладачів кафедри 

прикладного матеріалознавства 
навчали представники київської 
інженерної компанії „Технополіс“, яка 
в Україні представляє американську 
корпорацію PTC. Тренінг проплачено 
за кошти ґранту „Львів науковий“, який 
виграла кафедра. 

Під час 40-годинного семінару ви-
кладачі кафедри вчилися працювати 
на програмному продукті корпорації 
PTC — освоювали CAD/CAM/CAE-сис-
теми для моделювання виливок, мо-
дельного комплексу, готових виробів, 
здійснення розрахунку, створення їх-
ніх прототипів. Навчання відбувалося 
в лабораторії MESO, де є ліцензоване 

програмне забезпечення PTC, яке ка-
федра отримала торік у рамках реалі-
зації програми TEMPUS MMATENG. 

Як запевняє асистент кафедри 
ПМОМ Андрій Тростянчин, програ-
му, яку тепер опанували викладачі, 
застосовують у всьому світі на най-
більших підприємствах металургій-
ної, машинобудівної, автомобільної, 

аерокосмічної галузі, проектування 
обладнання, деталей, виробів, машин, 
механізмів тощо. Відтак викладачі 
зможуть передавати ці знання студен-
там, а також проводити тренінги для 
своїх колег та працівників галузевих 
підприємств.

Ірина МАРТИН

Підсумки і нові плани
Роботу Вченої ради впродовж нав- 

чального року проаналізував ректор 
Політехніки Юрій Бобало.  

— Загалом Вчена рада працювала 
результативно, а її ухвали повинні 
виконувати всі структурні підрозді-
ли університету, — наголосив допо-
відач.

Серед завдань на наступний рік 
— розв’язання питань, важливих для 
розвитку Політехніки, зокрема змі-
сту освіти, видавання підручників, 
навчальних посібників, зорієнтова-
них на новітні технології навчання, 
розв’язання проблем якості навчаль-
ного процесу та дальшого впрова-
дження тестових технологій оціню-
вання якості знань, розвиток науко-
вих досліджень, підготовка кадрів 
вищої кваліфікації тощо.

Також ішлося про роботу вчених 
рад навчально-наукових інститутів, 
яку проаналізував перший проректор 
Володимир Павлиш. Їхні повноважен-
ня продовжено до 31 грудня 2017 року.

Реорганізації інститутів і 
кафедр

Цьому питанню було присвяче-
но левову частку засідання Вченої 
ради. Реформування організаційної 
структури відбулося в ІЕСК. Кафе-
дри електричних машин і апаратів                                        
й електроприводу і комп’ютеризо-
ваних електромеханічних систем ре-
організовані в кафедру електромеха-
троніки та комп’ютеризованих елек-
тромеханічних систем. Три кафедри 
— „електропостачання промислових 
підприємств, міст і сільського госпо-
дарства“, „електричні системи та ме-
режі“ й „електричні станції“ об’єдна-
ються у кафедрі „електроенергетика 
та системи управління“. Ще дві ка-
федри зазнали змін назв — кафедра 
теплотехніки, теплових й атомних 
електричних станцій відтепер мати-
ме назву „теплоенергетика, теплові 
та атомні електричні станції“, а ка-
федра „автоматизація теплових та 
хімічних процесів“ — „автоматиза-
ція та комп’ютерно-інтегровані тех-
нології“. Також в ІЕСК з’явиться нова 

кафедра — „системи енергетики ста-
лого розвитку“. 

В ІАРХ кафедра реставрації та ре-
конструкції архітектурних комплек-
сів стане кафедрою архітектури та 
реставрації, а на базі кафедри архітек-
турних конструкцій буде створено ка-
федру архітектурного проектування. 

Нова кафедра також буде в ІКНІ 
— систем штучного інтелекту. А в 
ІКТА кафедру метрології, стандарти-
зації та сертифікації приєднають до 
кафедри інформаційно-вимірюваль-
них технологій. В ІГСН після поді-
лу кафедри іноземних мов з’явиться 
кафедра іноземних мов технічного 
спрямування. 

Ще дві суттєві зміни в ІЕПТ 
ім. В. Чорновола — кафедру загальної 
екології та екоінформаційних систем 
приєднають до кафедри екологічної 
безпеки та природоохоронної безпе-
ки, а сам Інститут екології, приро-
доохоронної діяльності та туризму 
відтепер буде Інститутом сталого 
розвитку. 

Ірина МАРТИН

з головної зали

Відзначення найкращих,                             
структурні зміни й нові завдання
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знай наших!

Найкращий математик серед ровесників
Кожен із нас ще зі школи пам’ятає вислів німецького математика 

Карла Гауса: „Математика — цариця всіх наук“. Математичні знання 
потрібні не лише, щоб розв’язати задачу чи порахувати решту. Ця 
наука розвиває гнучкість розуму, допомагає ухвалити об’єктивне 
рішення, проаналізувати проблему „під різними кутами“. Ще грецькі 
науковці зрозуміли, що математика — ключ до всіх наук. Такої ж думки 
дотримується першокурсник Технічного коледжу Львівської політехніки 
Юрій Синявський, який виборов перше місце на Всеукраїнській олімпіаді 
з математики серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. 

Юрко закінчив звичай-
ну дев’ятирічку в Жовкві на 
Львівщині. У шкільні роки 
зацікавився математикою, 
інформатикою, хімією. 
У сьомому класі вступив 
до комп’ютерної академії 
ШАГ, де в позаурочний час 
навчався три роки. Саме там 
по-справжньому захопився 
програмуванням. Відтак 
у хлопця з’явилася мрія — 
стати програмістом. Тому 
після дев’ятого класу вирі-
шив цілеспрямовано всту-
пати до коледжу на інжене-
рію програмного забезпе-
чення. Хлопець навчається 
успішно, хоча швидко зро-
зумів, що в коледжі треба 
готуватися ретельніше і 
більше, ніж у школі.

Про олімпіаду пові-
домила викладачка мате-
матики Людмила Васіна, 
заохотивши до неї всіх 
зацікавлених. На перший 
тур, що відбувся в коледжі, 
прийшло чимало студен-
тів. Тоді для Юрія перемога 
була очевидна, адже у шко-

лі він завжди брав участь в 
олімпіадах із математики, 
щоправда доходив лише до 
районного рівня. Тепер уже 
на обласному етапі завдан-
ня для хлопця теж виявили-
ся посильні. 

Всеукраїнський рівень 
відбувався в Києві. Зма-
галося 25 учасників — по 
одному з кожної області 
та з Києва. Завдання були 
з алгебри, геометрії й ев-
ристичні задачі, що по-
требують логіки і творчого 
підходу. Хоча всі завдан-
ня були ускладнені, однак 
Юрієві вони були під силу. 
Він навіть виконав їх зав- 
часу — замість відведених 
трьох годин упорався за 
дві. Тоді викладачка пере-
ймалася, чи не завчасно він 
здав свою роботу… 

Результат був несподі-
ваним, адже хлопець знав, 
що допустив кілька поми-
лок. Однак 42 балів зі 49-ти 
можливих виявилося до-
статньо, щоб здобути пе-
ремогу. 

— Тішилися не тільки ми 
з Юрком, а й усі колеги з ін-
ших областей, які привезли 
своїх учасників до столиці, 
адже якщо ми перемогли, то 
наступна, дев’ята за рахун-
ком олімпіада буде у Льво-
ві. Сім років тому ми вже 
приймали олімпіаду, тому 
мої колеги знають, що ми 
це робимо дуже врочисто 
— нагороджуємо перемож-
ців в актовій залі Львівської 
політехніки, влаштовуємо 
учасникам цікаві екскурсії, 
— розповідає Людмила Сте-
панівна.

Цікаво, скільки часу 
щодня треба присвячувати 
математиці, щоб на тако-
му рівні підготуватися до 
олімпіади? Студент запев-
няє, що не так уже й бага-
то, усього 2–3 години. За 
серйознішу підготовку він 
узявся вже після обласного 
етапу. Тоді, коли виборов 
перше місце, викладачка 
йому сказала: „Сьогодні мо-
жеш тішитися, а завтра вже 
сідаєш працювати“.

— Коли у вересні я по-
чала викладати першокурс- 
никам, то з перших занять 
звернула увагу на цього 
хлопчину. Спершу навіть 
думала, що він прийшов 
зі спеціалізованої школи і 
здивувалася, коли почула, 
що зі звичайної. Хотілося 
б подякувати моїй колезі із 
жовківської школи, яка під-
готувала такого учня. Він 
талановитий, а старанність 
і наполегливість допомага-
ють здобувати такі резуль-
тати, — вважає Людмила 
Васіна.

…У вільний час Юрко з 
друзями плаває в басейні, 
тренується у спортзалі, по-
дорожує цікавими місцями 
свого краю. Має намір до-
сконало вивчити німецьку 
мову. Він мріє стати добрим 
програмістом, аби згодом 
робота приносила задово-
лення й високу винагороду.

Ірина МАРТИН

наукове зібрання

Улямівські студії з комп’ютерного моделювання

70 років тому випускник Львівської політехніки Станіслав Улям 
винайшов метод Монте-Карло, який успішно використовують 

для моделювання процесів у природничих, соціогуманітарних 
науках й інших галузях людської діяльності. Із цієї нагоди 
відбулися Улямівські студії з комп’ютерного моделювання. 

У Львові зібралися провідні екс-
перти Європи та США, які працюють 
у галузі комп’ютерного моделювання. 
Урочисте відкриття відбулося у Львів-

ській політехніці. Студії продовжили 
свою роботу у Франковому універси-
теті. Учасники обговорили історичні 
аспекти біографії Станіслава Уляма, 

зокрема його участь в американських 
проектах Manchattan, Super та Orion 
та роль у Scottish Café та Scottish Book.

Провідні науковці світу виголо-
сили  доповіді. У Студіях узяли участь 
близько сотні українських та закор-
донних дослідників, які працюють у 
галузі математики, фізики, хімії, біо-
логії та молекулярної інженерії.

Ірина МАРТИН
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наукові зв’язки, зокрема із Жешув-
ською політехнікою співпраця три-
ває вже 30 років, із Вроцлавською 
— від жовтня минулого року. Під 
час такого тривалого спілкування 
на конференції налагоджують і по-
дальші наукові зв’язки.

Старший науковий співробітник 
кафедри довкілля і хімічної інжене-
рії Університету Калабрії (Італія) 
Джованні Големме поділився вра-
женнями від конференції з журна-
лістом „Аудиторії“:

— Це велика честь — брати участь 
у конференції, отримати можливість 
показати свою роботу, познайомити-
ся та поспілкуватися з колегами, які 
працюють у тій же галузі. Я побачив 
широкий спектр інтересів, почув чи-
мало доповідей дуже високого рівня. 
Мій науковий інтерес полягає в очи-
щенні природного газу від різнома-
нітних домішок (італійський науко-
вець виступив із доповіддю „Мішані 
матричні мембрани на основі пер-
фторполімерів: приготування, роз-
ділення натурального газу і моделю-
вання транспортних властивостей“). 
Я тут зустрів людей, спілкування з 
якими допоможе в майбутній роботі.

Серед поважних лекторів, які 
прибули на конференцію, — почес-
ний ректор НТУУ „ХПІ“, завідувач 
кафедри інтегрованих технологій, 
процесів та апаратів, член-корес-
пондент НАНУ Леонід Товажнян-
ський, професор С. Раніль Вікрама-
сінгх (директор Центру мембранних 

досліджень, інженерії та технології, 
Університет Арканзасу, США), про-
фесор Любомир Хомічак (член-ко-
респондент НАНУ, заступник ди-
ректора з наукової роботи Інсти-
туту продовольчих ресурсів НААН 
України), професор Юрій Снєжкін 
(член-кореспондент НАН України, 
директор Інституту технічної те-
плофізики НАНУ), професор Ірена 
Жижовіч (факультет технології та 
металургії, Університет хімічної ін-
женерії Белграда, Сербія).

Масштабами конференції були 
задоволені й українські, і чужоземні 
учасники. Професор Л. Товажнян-
ський, зокрема, відзначив високий 
науковий рівень конференції й чима-
лу кількість англійськомовних допо-
відей не лише гостей із-за кордону, 
а й українських науковців. Основної 
мети — обмін досвідом, інформаці-
єю, налагоджування зв’язків, домов-
леності про подальшу співпрацю, 
зокрема участь у спільних ґрантах 
— удалося досягти.

— Ми готували конференцію по-
над рік, — підсумовує Володимир 
Михайлович. — За два роки наша 
кафедра відзначатиме 70-річний юві-
лей. Сподіваюся, що вдасться органі-
зувати другу таку конференцію.

На підсумковому засіданні кон-
ференції було відзначено найкращі 
доповіді. Їхні автори отримали наго-
роди від Інституту нового хімічного 
синтезу (Пулави, Польща) й сертифі-
кати Львівської політехніки.

Тетяна ПАСОВИЧ

міжнародні зв’язки

Актуальні проблеми 
хімічних технологій
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Львівська політехніка — серед 
400 найкращих вишів Європи в 
рейтингу британського журна-
лу Times Higher Education. Крім 
нашого університету, у списку 
є ще три українські ВНЗ — НТУУ 
„КПІ“, КНУ ім. Т. Шевченка, ХНУ 
ім. В. Каразіна. Виші оцінювали за 
їхнім навчальним і дослідницьким 
середовищем, галузевими при-
бутками і міжнародними перспек-
тивами.

Львівський ІТ Кластер спільно 
з найбільшими ІТ-компаніями 
Львова облаштує в Політехніці 
сучасну лабораторію. IoT Lab 
для студентів, які навчаються за 
інноваційною бакалаврською 
програмою Інтернет речей, 
планують відкрити від нового 
навчального року. Наразі у при-
міщенні майбутньої лабораторії 
в 5 корпусі університету триває 
ремонт.

Усі вступники на магістратуру 
за спеціальністю „Право“ 2017 
року складатимуть профільне 
ЗНО й лише за його результа-
тами їх зараховуватимуть до 
університету. Реєстрування 
вступників триватиме від 12 до 25 
липня, тестування відбудеться 
3 серпня 2017 року. Результати 
будуть розміщені на інформацій-
них сторінках вступників „Кабінет 
вступника“ 15 серпня.

26 випускників львівських шкіл 
склали ЗНО на 200 балів. Це 
найкращий показник в Украї-
ні, повідомила в.о. заступника 
міського голови Львова з гумані-
тарних питань Галина Слічна. „Це 
хлопці та дівчата з 12 навчальних 
закладів міста. Загалом в Україні 
9 випускників склали ЗНО на 400 
балів (2 предмети по 200 балів),               
4 — це випускники шкіл м. Львів“, — 
розповіла вона.

ЗНО з української мови й літера-
тури не склали 17 тисяч випус-
кників шкіл (із майже 230 тисяч 
учасників). Позаяк тестування з 
цього предмету обов’язкове для 
вступу, то цьогоріч ці випускники 
втратили шанс стати абітурієнта-
ми. Максимальні 200 балів отри-
мали лише чотири учасники. Такі 
підсумки тестування оприлюдни-
ли на сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти.

За матеріалами інформагенцій
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кафедра

Доба інтелектуальної і духової праці
В основі наукових досліджень кафедри менеджменту 

персоналу й адміністрування ІНЕМ, якою керує професор 
Галина Захарчин, — системний підхід до персоналу: його 
філософії, ідеології, менеджменту та психології. 

На кафедрі, 
працюючи над нау-
ковими досліджен-
нями чи виховую-
чи нове покоління 
фахівців, дбають 
про поєднання 
інтелектуального 
складника з емо-
ційним, духовим. 
Цю тематику ві-
дображено в бага-
тьох монографіях. 
Зокрема в остан-
ніх двох: „Моти-
вування і розвиток 
персоналу“ (авто-
ри — Н. Любомуд-           
рова, Г. Захарчин 
і Р. Винничук) та 
„ К о р п о р а т и в н а 
культура і моти-
вування праці“ 
(Н. Любомудрова, 
Г. Захарчин). Док-
торант Й. Ситник 
досліджує інтелектуалізацію систем 
менеджменту, має три монографії та 
розробив новий навчальний курс для 
магістрів. 

Багато уваги на кафедрі приділя-
ють корпоративній культурі, із якої 
мають чимало монографій. Про за-
сади корпоративної культури йш-
лося вже й на Вченій раді. Автор 
цієї тематики Н. Любомудрова дуже 
цікаво розповідає про неї не лише 
студентам, а й працівникам універ-
ситету. Ще один цікавий курс — 
„Управління талантами“, який теж 
має наукове підґрунтя: Р. Винничук 
докладно досліджувала в кандидат-
ській дисертації принципи розвитку 
персоналу. На кафедрі вважають, що 
кожен — талановитий і треба лише 
вміти побачити цей талант та вміло 
використовувати в науковій роботі. 
Цікаву тематику розробляє і Т. Скля-
рук, досліджуючи економіку праці 
в сучасному вимірі розвитку інте-
лектуального суспільства, має по-
сібники з цієї програми. Ю. Косми-
на за результатами кандидатської 
дисертації „Управління поведінкою 

персоналу“ виграв 
ґрант і торік ста-
жувався в Гарвард-
ському університе-
ті, де досліджував 
поведінку населен-
ня в прикордонних 
зонах. У нього є 
соціологічні до-
слідження стосов-
но узгодження в 
одному колективі 
осіб різних погля-
дів, ідей, характе-
ру й темпераменту. 
На основі ґранту 
має кілька публіка-
цій у закордонних 
наукометричних 
виданнях, готує 
монографію анг-
лійською мовою. 
Доцент Л. Мороз 
доволі активно 
співпрацює з різ-
номанітними єв-

ропейськими фондами, має чимало 
сертифікатів міжнародних органі-
зацій, увіходить до трійки найкра-
щих аналітиків з економіки, рецен-
зент статей, публікацій і отримує за 
це похвальні відгуки. Усі здобутки 
вводять до навчальних планів і про-
грам, уміло поєднуючи технологію 
менеджменту й наукові засади.

— Ми працюємо зі студентами 
і для них, тож даємо їм не лише ці-
каву теорію, а й долучаємо до нашої 
кафедральної наукової роботи, чим 
вони дуже задоволені, — говорить 
Галина Захарчин. — Другокурсни-
ки щороку є учасниками Всеукра-
їнських олімпіад, де змагаються зі 
студентами третього-четвертого 
курсів. Призових місць наразі нема, 
але до десятки найкращих завжди 
потрапляють. Свої таланти демон-
струють і на щорічній СНТК, де 
розповідають про власні наукові 
дослідження на стику менеджменту 
та психології. На основі наукових 
проектів навчаємо наших студентів 
лідерства й командної співпраці. У 
цьому нам дуже допомагають пред-

ставники HR-компаній, які часто 
беруть участь у круглих наукових 
столах із філософії, менеджменту 
й наукових семінарах. Приємно, що 
студенти цікавляться питаннями, 
дотичними до психології, творчості, 
креативності, досліджують це в ба-
калаврських і магістерських працях. 

Викладачі та студенти не закри-
ваються рамками кафедри, а ціле-
спрямовано шукають однодумців 
за кордоном: беруть участь у міжна-
родних конференціях, зазвичай — у 
Польщі. Спільно з польськими виша-
ми працюють над проектом транс- 
культурного менеджменту. Оскільки 
глобалізований світ диктує різнома-
ніття культур, то тут учаться самі й 
навчають студентів не розгубити 
свого, національного, намагаються 
поєднувати глобальне й локальне, 
традиційне та інноваційне. 

— Наші викладачі постійно шу-
кають нові, плідні шляхи для підго-
товки студентів, — продовжує моя 
співрозмовниця. — Вони дуже кре-
ативно ставляться до своїх лекцій. 
Зокрема, заняття провадять не тіль-
ки в аудиторіях, а й у студентській 
книгозбірні. Практикуємо вуличний 
університет: студенти обмінюють-
ся з викладачами науковими ідеями 
у Стрийському парку, музеях Івана 
Франка, Соломії Крушельницької. 
Провадимо тематичні лекції „Знан-
ня у слові Кобзаря“, дбаємо про ін-
новаційні педагогічні технології, які 
зачіпають студентів за душу. У пла-
нах — навчити їх усіх премудростей 
кар’єрного зростання на прикладі 
сходження на одну з Карпатських 
гір: від підніжжя гори до самої вер-
хівки. До того ж вони мають фіксува-
ти свої відчуття при підйомі, відчу-
вати плече товариша, із яким разом 
досягатимуть мети. У лекціях закла-
даємо нові засади етичної економі-
ки, духового менеджменту, адже на 
зміну нинішнього інтелектуального 
суспільства йде суспільство високо-
го духу. Зі своїх студентів виховуємо 
аристократів духу. А ще — випуска-
ємо невеличкий кафедральний ча-
сопис „Вільна думка“, де на першій 
сторінці написано, що доба книжних 
знань минула, настала доба практич-
ної, спільної, доброї, інтелектуаль-
ної, духової праці.

Катерина ГРЕЧИН
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із перших уст

Тепер — Інститут сталого розвитку
22 червня наказом ректора Політехніки професора 

Юрія Бобала Інститут екології, природоохоронної 
діяльності та туризму ім. В. Чорновола перейменовано 
на Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола. Про це та 
інше розмовляємо із директором інституту професором 
Олександром Морозом.

— Олександре Івановичу, нещодав-
но інститут відсвяткував своє перше 
п’ятиріччя і раптом така зміна. Чому 
виникла потреба в перейменуванні?

— Наш інститут формували на 
базі Львівського державного інсти-
туту новітніх технологій та управ-
ління ім. В. Чорновола. Нині ж ми 
випускаємо фахівців із п’яти різних 
галузей знань (природничих наук, 
виробництва і технології, галузі об-
слуговування, керування та адміні-
стрування, цивільної безпеки). Усіх 
їх об’єднує сталий розвиток, який 
передбачає три складники: еколо-
гію, економічний розвиток країни 
й соціум. У нас усе це є: маємо дві 
кафедри екологічного спрямуван-
ня, дві кафедри соціуму (туризму й 
цивільної безпеки), економічну ка-
федру. Тому назва сталого розвитку 
їх логічно об’єднує. До того ж, наш 
постійний розвиток, новий перелік 
галузей знань і спеціальностей (від-
повідно до Закону „Про освіту“), 
нові спеціальності бакалаврів, роз-
робка нових освітньо-професійних 
програм навчання магістрів — усе це 
зумовило зміни у структурі інститу-
ту і стало серйозним підґрунтям для 
зміни назви. Уважаю, що зробили це 
своєчасно і правильно, адже Європа 
теж багато уваги надає проблемам 
сталого розвитку. Ще раз переко-
нався в тому, коли нещодавно ра-
зом із завідувачами кафедр екології 
і збалансованого природокористу-
вання й екологічної безпеки та при-
родоохоронної діяльності їздили 
до Варни на міжнародну конферен-
цію зі сталого розвитку. У ній бра-
ли участь науковці вищої школи з 
20 країн світу, котрі безпосередньо 
переймаються цим питанням. Це 
дуже перспективний шлях розвитку 
суспільства, і ми раді, що долучаємо-
ся до нього на європейському рівні.

— Чи відбудуться у зв’язку з цим 
зміни в навчальному процесі?

— Змін особливих не буде, бу-
демо лише розвивати й удоскона-

лювати навчальний процес. 
Крім того, ми зможемо брати 
участь у європейських ґран-
тах, тим паче, що фінансу-
вання вищої школи в Україні 
є недостатнє. Та й тепер у нас 
більше „переплітатимуться“ 
екологія з економікою й со-
ціальними дисциплінами 
(наші студенти вивчали сталий роз-
виток, але нині це навчання набуде 
чіткіших форм).

— Як далі працюватимете в нау-
ковому плані?

— Зміна назви інституту дає 
можливість за рахунок ґрантів і між-
народних контрактів співпрацюва-
ти із закордонними вишами саме в 
галузі сталого розвитку. Це, своєю 
чергою, допоможе нам розвиватися 
в потрібному напрямі. Від нового 
навчального року тісніше займати-
мемося цими проблемами. Нині під-
тримуємо добрі контакти з поляка-
ми: наші магістри, а тепер ще й бака-
лаври, стажуються в Польщі. Однак 
географію нашої співпраці в рамках 
сталого розвитку будемо розширю-
вати, бо маємо стратегічний напрям, 
є бажання, можливості, певні напра-
цювання щодо Шацького національ-
ного заповідника. Разом із нашими 
геодезистами будемо моніторити в 
Шацьку екологічний стан цих тери-
торій і готуватимемо документи на 
міжнародний ґрант. Гадаю, спіль-
ними зусиллями нам удасться пози-
тивно розв’язати проблему втрати 
Шацьких озер, яку нам підкинула Бі-
лорусь зі своїм Хотиславським піща-
но-вапняним родовищем: білоруси 
вже дуже глибоко закопалися в надра 
Землі. Це створює серйозну небез-
пеку для наших озер, що можуть пе-
ретекти у порожні підземні кар’єри 
сусідів. На цю тему ми вже маємо дві 
статті. Працюємо й над проблемами 
сміттєзвалищ, адже тема інфільтра-
тів дуже актуальна не лише для Льво-
ва, а й для інших міст України: біля 
сміттєзвалищ утворюються окремі 

ставки, які з часом можуть забруд-
нювати землю. Ми пропонуємо бі-
ологічний спосіб (маємо лише екс-
периментальну частину) не лише 
очищення їх, а й отримання з них 
біогазу. В університеті наша пропо-
зиція вже пройшла тендер-конкурс. 
Тепер її розглядають у Києві.

— Чи об’єднання кафедр торкнуло-
ся інституту?

— Так. Якщо раніше було 6 ка-
федр, то тепер маємо 5: кафедра 
загальної екології та екоінформа-
ційних систем увійшла до кафедри 
екологічної безпеки та природоохо-
ронної діяльності.

— Як у подальшому будуватимете 
інститутські плани?

— Загалом із запланованого на 
2017–2018 роки, уже два пункти ви-
конали: перейменували інститут і 
реорганізували кафедри. На поряд-
ку денному — перезатвердження 
спецради „Екологічна безпека“ із 
захисту кандидатських дисертацій, 
реєстрація англійськомовного часо-
пису „Проблеми навколишнього се-
редовища“ як фахового (вже вийшло 
три числа). Великої уваги цьогоріч 
надаватимемо вступній кампанії й 
навчанню за фахом „Цивільна без-
пека“ та відкриттю на однойменній 
кафедрі науково-дослідчої лабора-
торії. Ще одна важлива робота — 
участь у держбюджетній тематиці 
„Очищення інфільтратів сміттєзва-
лища комплексними біологічними 
методами“, про що вже йшлося ра-
ніше.

Катерина ГРЕЧИН
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вступна кампанія-2017

Кого шукає роботодавець?
12 липня стартує вступна кампанія-2017 — абітурієнти з усієї 

України матимуть можливість подати заяву до обраного вишу, 
на улюблену спеціальність та на крок наблизитися до професії 
своєї мрії. 

Як і торік, процедуру вступу буде 
проведено в електронному вигля-
ді через сайт ez.osvitavsim.org.ua,            
реєстрація електронних кабінетів 
доступна від 29 червня, з метою 
усунення проблеми „підвисання“ 
сайту. Минулоріч напрямом-фаво-
ритом у Львівській політехніці був 
„Комп’ютерні науки та інформацій-
ні технології“ — до приймальної 
комісії надійшло 2997 заяв. Недале-
ко „втекли“ „Інженерія програмно-
го забезпечення“ — 2546 і „Право“ 
— 2320. „Комп’ютерна інженерія“ 
зібрала 1997 заяв, „Менеджмент“, 
„Міжнародні відносини“ і „Філоло-
гія“ — у межах півтори тисячі кожен, 
наступними у списку були „Кібер-
безпека“ й „Туризм“ із показниками 
1402 та 1288 відповідно. Найнижче 
опинився напрям „Психологія“ — 
охочих вступити сюди виявилося 
трішки більше за тисячу.

За торішніми даними Міністер-
ства освіти і науки, до п’ятірки спе-
ціальностей, яким надала перевагу 
найбільша кількість українських абі-
турієнтів (обрали денну та контракт-                                                                                                    
ну форми навчання), увійшли: „Пра-
во“ (19000), „Менеджмент“ (9328), 
„Фінанси, банківська справа і стра-
хування“ (8707), „Середня освіта“ 
(8335), „Облік та оподаткування“ 
(7447). 

Цілком логічним був би висно-
вок, що така статистика дозволяє 
згрубша спрогнозувати, яким буде 
цьогорічний попит і куди вступати-
муть колишні школярі, проте у лю-
тому 2017 року світом прокотилася 
резонансна заява американсько-
го підприємця-мільярдера Марка 
К’юбана про те, що майбутнє — за 
гуманітаріями. К’юбан стверджує, 
що за десять років попит на фахів-

ців із гуманітарних наук буде 
набагато вищий, аніж тепер 
на програмістів та інжене-
рів. За словами мільярдера, у 
майбутньому десятиріччі на 
людство грядуть зміни, масш-
табніші, ніж ті, які відбулися 
за останні тридцять років, 
адже у світі розпочався про-
цес автоматизації того, що 

вже було автоматизоване, — робо-
ти відберуть у людей більшу частину 
робочих місць, змінивши ринок та 
природу праці. Машинний інтелект 
із легкістю і набагато якісніше, ніж 
людина, може впоратися зі збиран-
ням, оброблянням та аналізуван-
ням даних, тому особливо цінними 
будуть ті, хто має креативне мис-
лення, особливий погляд на речі та 
явища, може критично оцінити дані, 
зібрані алгоритмами. 
Тож абітурієнтам, які 
планують пов’язати 
своє життя з галуззю 
фінансів, за рекомен-
даціями К’юбана, треба 
замислитися, чи варто 
це робити, а майбутнім 
філософам і філологам 
американець пророкує 
велике майбутнє. Ві-
рити чи ні в таку тео-
рію — особиста справа 
кожного, але ті, на кого 
хоч раз у житті кида-
ли повний скорботи й 
співчуття погляд зі словами „ти ж 
— гуманітарій“, однозначно мають 
привід для радості та гіпотетичну 
можливість реваншу.

На сайті work.ua, який позиціо-
нує себе „місцем № 1 для пошуку ро-
боти в Україні“, опубліковано пере-
лік ТОП-100 популярних професій. 
Перші десять позицій найзатребува-
ніших фахівців посідають: консуль-
тант у шоу-рум, менеджер зі збуту, 
менеджер-консультант у салон, ре-
алізатор, онлайн-консультант, асис-
тент із продажу, менеджер із експор-
ту, водій, бухгалтер. Завершують 
список IT-спеціаліст, диспетчер, 
майстер із ремонту, спеціаліст тех-
нічної підтримки, SEO-спеціаліст, 

спеціаліст із обліку, керівник відді-
лу продажу, медичний представник, 
оператор АЗС, столяр. Найбільше 
пропозицій щодо роботи work.ua 
пропонує в таких категоріях: робочі 
спеціальності, виробництво, продаж 
і закупівля, галузь обслуговування, 
роздрібна торгівля. Найменше ва-
кансій у галузі страхування.

Американський сайт CareerCast 
опублікував рейтинг професій 2017 
року, виходячи з урахування серед-
нього річного доходу, потенціалу 
його зростання до 2024 року, а та-
кож рівня стресу на роботі. На пер-
шій, найвищій позиції опинилася 
професія статиста (середній річний 
дохід $ 80110), далі, по низхідній 
розташувалися: менеджер медичних 
послуг ($ 94500), фахівець із дослі-
дження операцій ($ 78630), аналітик 
із інформаційної безпеки ($ 90120), 
науковець, що займається аналізом 
даних ($ 111267), професор універ-
ситету ($ 72470), математик, інже-
нер-програміст ($ 100690), терапе-

вт ($ 80150) та логопед ($ 73410). Як                                                                                                  
бачимо, українцям є до чого праг-
нути, особливо до американської 
платні.

Яким буде ринок праці в майбут-
ньому, достеменно ми, звісна річ, 
дізнаємося лише згодом, так само, 
як і те, чи візьмуть до уваги українці 
прогноз Марка К’юбана. Тому нара-
зі радимо абітурієнтам слухати своє 
серце, а їхнім батькам — не обирати 
замість дитини її життєвий шлях і 
не нав’язувати свій досвід з улюбле-
ним „нам видніше“, адже це може 
призвести до невдач і розчарувань у 
майбутньому.

Анастасія МОЗГОВА
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амбітні цілі

„Українська Мить“ — для 
українськовибагливих із усього світу
В Україні запускають „Українську Мить“. Це „унікальний проект, 

покликаний сформувати ресурсну базу високоякісного 
українського візуального контенту для українськовибагливих 
із усього світу“ — окреслюють ідею та мету сайту, наповненого 
(процес триває) світлинами з української історії, сучасності тощо, 
його натхненники і творці.

Ідея створити ресурс, який збере 
таку візуальну інформацію, виникла 
в „діаспори Львівської політехніки“ 
в Києві — випускників університету 
двотисячних років, які реалізовують-
ся як фахівці й уже осіли у столиці. 
Передовсім такий задум з’явився у 
Юрія Баланюка і Данила Цьвока. 

— Разом із Всеукраїнською пра-
вовою організацією „Меморіал“, 
мистецьким фондом Короля Данила 
ми долучалися до різних громадських 
ініціатив, спільно випускали фото-
альбом „Майдан. Революція гідності 
2013–2014“, — розповідає Юрій Бала-
нюк. — На Майдані відбувалося чима-
ло фотовиставок. Але, проаналізував-
ши ринок, ми зрозуміли, що консолі-
дованої категоризованої платформи 
з українським контентом немає. При 
цьому у суспільства є реальний запит 
(за даними watcher.com.ua, 53,77% 
користувачів українського інтернету 
свідомо вибирають українську мову 
в пошукових системах та шукають 
український контент).

Від торішнього серпня хлоп-
ці почали міркувати, як утілити цю 
ідею. До обговорення долучилися 
доктори юридичних наук Олександр 
Святоцький і Руслан Стефанчук, во-
лонтери-майданівці, політехніки — 
Богдан Моркляник, Ігор Якубовський, 
із дизайном допомагала студентка 
ІАРХ Юлія Мартин. Приблизно за 
чотири місяці проект візуалізувався, 
викристалізувався, команда почала 
перетворювати ідею на продукт — 
соціально-комерційний проект. Це 
не хобі, це стартап.

— Наш проект — це цілком нове, 
— каже Ігор Якубовський, який відпо-
відає за наповнення платформи світ-
линами. — Фотобанки є, але це суто 
бізнес-проекти. До прикладу, там на 
початковому етапі наповнення кон-
тентом платили авторам за кожну 
завантажену світлину, нам це не під 
силу, адже йдеться про мільйони. Але 

нас відрізняє від усіх те, що ми маємо 
ідеологію: у нас надзвичайно багата 
фантастично цікава країна, яку, на 
жаль, ніхто не популяризує у світі. Є 
точкові проекти, але глобальних за-
ходів ніхто не робить. Зараз у 21 сто-
літті найкращий спосіб заявити про 
себе — візуальний (інтернет, фото, 
відео). Крім цього, на відміну від фо-
тобанків, ми хочемо зібрати на одно-
му ресурсі й сучасну фотографію, й 
історичну, художні, документальні 
світлини, у найближчих планах — 
різноманітні заходи (виставки, кон-

курси, майстер-класи). Сподіваємося, 
що вдасться створити платформу, де 
зацікавлені Україною не просто шу-
катимуть контент, а надалі комуніку-
ватимуть.

Зараз сайт працює в тестовому 
режимі. Перші світлини знайшли че-
рез особисті знайомства — у різних 
фотографів, „Пласт“ надав свої фо-
тографії, редакція „Аудиторії“ поді-
лилася своїм фотоархівом, знайшли 
цікаві світлини в особистих архівах 
самих ініціаторів.

— У команді люди з різних регіо-
нів України: дизайнер із Харкова, іс-
торики, які працювали з нами в інших 
проектах, надали свої фотографії (їх 
можна побачити в розділі „Україн-
ська Мить. Минуле“), — додає Юрій 
Баланюк. — Видавничий дім „Ін Юре“ 
поділився світлинами, які використо-
вували у своїх фотоальбомах. Маємо 
контакти з топовими фотографами 
України, наша команда постійно від-
відує різноманітні виставки. Ми тісно 

працюємо з центральним кінофото-
фоноархівом імені Г.С. Пшеничного. 

На сайті „Українські Миті“ (http://
uamoment.com) є вільний доступ до 
фотографій для користувачів. Світ-
лини розподілені так, що минуле — 
це до 1990 року, від 1991 — сучасне. 
Кожна має опис: назва, автор, дата, 
теги тощо, є автоматичне SEO, що 
дозволяє шукати фотографії не тільки 
в українськомовній, а й в англійсько-
мовній версіях, тобто фотографії про 
Україну на сайті зможуть знайти ко-
ристувачі з будь-якого куточка світу. 
Тепер команда створює вільний до-
ступ для „заливки“. Незабаром буде 
запущено функціонал особистого 
кабінету. Уже є сторінка проекту на 
Фейсбуці, на яку підписано близько 
8 тисяч користувачів. У перспективі 
буде можливість продажу світлин.

— Ми маємо амбітні цілі напов-
нити ресурс мільйонами фотографій, 
— каже Юрій Баланюк. —Зараз він 
працює в тестовому режимі. Проект 
є такий гнучкий і еластичний, ми де-
які наміри й рішення повернули на 60 
градусів, дещо відкинули, щось з’яви-
лося. Він розвивається динамічно.

Відтак команда закликає читачів 
„Аудиторії“ реєструватися на плат-
формі й показувати Україну світові як 
„країну з великою історією державо-
творення та багатою культурою, які, 
на превеликий жаль, лишаються не-
пізнаними для більшості. Саме зараз 
настав час в інноваційний спосіб по-
казати світові нашу самобутність та 
ідентичність“. До фотографій є пев-
ні технічні вимоги, але якщо світли-
на має певну історичну цінність для 
України, то, звісно, нехтують якістю, 
адже часто якість — це змістове на-
повнення, а не роздільна здатність.

— Хочу ще раз наголосити на важ-
ливій соціальній складовій: у вебі фо-
тографій про нашу країну недостат-
ньо, я б навіть сказав, що їх дуже мало. 
А ми хочемо показати світові Україну 
класну, сильну, Україну з точки зору 
перемоги, Україну, яка має величну 
історію, власне майбутнє, унікальне 
сучасне, суперкласних фотохудож-
ників, фотографів, професіоналів, які 
мають потенціал, — підсумував Юрій 
Баланюк.

Тетяна ПАСОВИЧ
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in memoriam

Політехніки вшанували 
розстріляних професорів
Уклонитися та віддати шану пам’яті вбитим 3 липня 1941 року 

львівським професорам зійшлася академічна спільнота Львова, 
численна делегація науковців із Польщі, духівництво різних конфесій, 
представники влади та громадськості міста.

Щолипня цього дня, від 2011 року, 
коли на місці жорстоких нацистських 
розстрілів на Вулецьких пагорбах по-
став пам’ятник, який нагадує про по-
рушення п’ятої Заповіді Божої — „Не 
убий!“, що загрожує руйнацією ціліс-
ності світу, сюди приходять очільники 
університетів, пред-
ставники академічних 
спільнот, щоб згадати 
про цю трагедію та по-
молитися.

Цьогоріч 3 липня 
квіти до пам’ятника 
розстріляних науковців 
поклали представники 
міської влади Львова — 
заступник голови міста 
Андрій Москаленко і 
мер Вроцлава Рафал 
Дуткєвіч, Генеральний 
консул Республіки 
Польща у Львові                      
Рафал Вольській, за-
ступник міністра осві-
ти та науки України 
Юрій Рашкевич, голова 
Ради ректорів Львівщи-
ни, ректор Львівської 
політехніки професор 

Юрій Бобало з дружиною та професор 
Вроцлавської політехніки Тадеуш Вєнц-
ковський з дружиною. А також керівни-
ки й академічні спільноти львівських і 
польських вишів, зокрема Вроцлавської 
політехніки, Вроцлавського медичного 
університету, Ґданської, Опольської 

та Бєлостоцької по-
літехнік, Львівського 
національного уні-
верситету ім. І. Франка, 
Національного лісо-
технічного університету 
України, Українського 
католицького універ-
ситету й інших львів-
ських вишів.

Поминальний мо-
лебень відслужили мит-                                                                       
рофорний протоієрей 
настоятель Архика-
тедрального Собору 
Святого Юра Роман 
Кравчик і єпископ-
помічник Львівської 
архидієцезії Римо-
католицької церкви в 
Україні Едвард Кава. 

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

16–18 червня 2017 року в 
Києві відбувся Х Щорічний 
молодіжний форум 
стипендіальних програм 
„Завтра.UA“ та „Всесвітні 
студії“. Форум об’єднав 
близько 400 стипендіатів, 
серед них — 9 отримувачів 
ґрантів програми „Всесвітні 
студії“, які навчатимуться на 
магістрів у найкращих універ-
ситетах світу, та 100 нових пе-
реможців стипендіальної про-
грами „Завтра.UA“, серед яких 
— дві представниці Львівської 
політехніки Катерина Завалій 
та Вікторія Олекса.

У Пекіні урочисто відкрили 
художній музей Тараса 
Шевченка. Під експонати, 
які розповідатимуть про 
життя і творчість великого 
сина України, у будинку 
китайського художника 
відведено три кімнати. 
Відкриття музею Кобзаря 
приурочили 25-річчю 
встановлення дипломатичних 
відносин між Україною 
та Китайською Народною 
Республікою. У рамках цієї 
важливої події експонувалась 
виставка виробів художнього 
розпису „Петриківськ — душа 
України“. Із нагоди відкриття 
на китайській землі цього 
художнього музею делегація 
України подарувала портрет 
Тараса Шевченка та деякі інші 
експонати.

У селищі Білогорща 
під Львовом, де 
Головнокомандувач 
Української повстанської 
армії, генерал-хорунжий 
Роман Шухевич прийняв 
свій останній бій, 30 черв-
ня відбулися урочистості 
з нагоди 110-річчя від його 
дня народження. Керівники 
міста та області, громадські 
діячі, ветерани національно-
визвольних змагань і земляки 
поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника Романові Шухевичу 
і вшанували хвилиною 
мовчання всіх борців за волю 
та незалежність України. 
Урочистості завершилися 
громадським віче в центрі 
Львова.

За матеріалами інформагенцій
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книжкова полиця

„Діалоги тривають…“
Уже четвертий том інтерв’ю під такою назвою побачив 

світ у видавництві „Каменяр“ цьогоріч. Під обкладинкою 
з репродукцією Миколи Бідняка — бесіди керівника прес-
центру наукової журналістики Західного наукового центру НАН 
і МОН України Богдана Залізняка з науковцями, освітянами, 
громадськими діячами, митцями та іншими активними й цікавими 
співрозмовниками.

Чимало цих інтерв’ю було опублі-
ковано у ЗМІ свого часу. У книзі їх 
розташовано в алфавітному поряд-
ку — за прізвищем співрозмовника.

Автор 11-ти поетичних збірок, як 
і у віршах (поезії Богдана Залізняка 
особливі, філософські, здебільшого 
без розділових знаків), у розмовах 
зі своїми респондента-
ми — іронічно-філо-
софський. Його інтерв’ю 
— не спосіб одержати 
інформацію, довідатися 
нове про мовця, а спро-
ба позазирати в минуле, 
спрогнозувати майбутнє, 
проаналізувати думки й 
міркування. Його запи-
тання — часто несподі-
вані, часом виглядають 
непослідовні. Майже в 
усіх запитує про розви-
ток держави, про україн-
ський вектор у політиці та інших ца-
ринах, не обмежується професійною 
для співрозмовника темою, а розши-
рює горизонти. Ця книга, як і попе-
редні три томи, україноцентрична. 
Візьмімо хоча б заголовки: „Загарб-
ники конче прагнуть позбавити нас 
державного суверенітету“ (Степан 
Вовканич), „Маємо розуміти: фор-
мування нації — процес тривалий“ 
(Ярослав Гарасим), „І я за мову від-
дам життя“ (Мрідула Гош), „Найсвя-
тіше — відчуття соборності Украї-
ни“ (Роксолана Зорівчак), „Сподіва-
юся, що Бог не залишить Українську 
державу без своєї помочі“ (Ігор Ка-
линець), „Маємо з’ясувати механіз-
ми новочасного українського на-
цієтворення…“ (Микола Литвин), 
„Українська нація має сформувати 
свою національну пам’ять“ (акаде-
мік Ігор Юхновський) — цей перелік 
можна продовжувати.

Богдан Васильович жартома на-
зиває себе людиною ХІХ століття, 
мовляв, „новітні технології — то для 
нових людей“, він ніколи не записує 
розмов на диктофон, але водночас 

йому вдається фіксувати з інтерв’ю 
не сухі факти, а запам’ятовувати об-
рази й емоції, в його текстах — жива 
розмова.

Однаково цікаво читати бесіди з 
митцями, науковцями, ректорами, 
академіками, з молоддю і з профе-
сорами та діячами поважного віку. 

Журналіст не спереча-
ється зі своїми співроз-
мовниками, тільки ви-
слуховує їх і провокує на 
відвертість. Кожен читач 
знайде свого респонден-
та (цікавого собі). Роз-
горнеш книжку — й око 
завжди вихопить цікаві 
саме для тебе рядки.

Політехніки охоче 
читатимуть інтерв’ю з 
ректором професором 
Юрієм Бобалом. Розмо-
ва відбулася ще в серпні 

2014-го, коли університет відзначав 
черговий ювілей, а Юрія Ярославо-
вича вдруге обрали на посаду керів-
ника вишу.

Завідувачка лабораторії маг-
нітних сенсорів Політехніки Інеса 
Большакова, керівник Малої тех-
нічної академії наук Олександр 
Захар’яш (тепер — директор Інте-
лектуального навчально-наукового 
центру професійно-кар’єрної орієн-
тації), Ігор Калинець (не тільки поет 
і громадський діяч, а й заступник 
директора Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків із діаспо-
рою) — ось неповний перелік полі-
техніків, із якими розмовляє автор. 
А ще ж і знані випускники — Степан 
Кубів, академік Ярослав Яцків.

Запитання поетці Олесі Кіхтяк 
Богдан Залізняк задає рядками її ж 
віршів:

— „Хотіла б наново життя про-
жити…“ Яким би могло бути це „на-
ново“?

— Уже не хочу. Але знаю: це „на-
ново“ було б виваженішим, спокій-
нішим, добрішим.

—„Стою у черзі народитись, / Щоб 
знову з тінями брести“. Як там Вам у 
тій черзі, де маєте ще народитись?

— Важко відповісти — як. Важко 
і майже неможливо. Дуже шкода, що 
рідко хто це уявляє, точніше, не знає.

— „Та люди не змінились, на 
біду“. Чи люди таки колись змінять-
ся? І як це буде?

— Про всіх не знаю. Над собою 
працюю. У певну епоху народжу-
ються люди, варті цієї епохи. Як буде? 
Кожному буде те, на що заслужив.

Розмову з письменницею Те-
тяною Грунською називає „рома-
ном-інтерв’ю“, бо питає цитатами з 
її ж текстів:

— „Вероніка як людина творча у 
карнавку пам’яті невтомно збирала 
людей: юних і старих, вродливих і 
поганих, освічених і зовсім темних 
— усіх, крім ніяких”. Пані Тетяно, 
ніякі — це які?

— (Усміхається). Мляві, байдужі, 
сірі. Вдачею і зовнішністю. Бачимо 
людину і складаємо одразу про неї 
якусь свою думку.

— „Жінка і час — несумісні одне 
з одним…“ Як би Ви прокоментували 
цю тезу?

— Що старша жінка, то вона 
ліпша й молодша. Сучасна жінка, з 
багатющим вибором одягу, взуття, 
косметики, салонів краси — не може 
й не здатна виглядати на свої роки… 
Зауважте: не всі жінки цим перейма-
ються.

— „Чи існує чоловік — не хвалько? 
Усю планету обнишпор — не знай-
деш!“ Хіба?

— Не існує.
— „За тих, хто пише для народу 

і сам є з народу…“ А народ знає, що 
саме для нього пишуть?

— (Сміється). „З народу“ читає 
щонайбільш тридцять відсотків. 
Решті — не цікаво. Я кажу про беле-
тристику.

Попри те, що „читає щонайбільш 
тридцять відсотків“, та й то „беле-
тристику“, Богдан Васильович про-
довжує питати й писати. І не дивина, 
якщо в наступному томі „Діалогів…“, 
котрі тривають, будете саме Ви. А на-
разі читайте, погоджуйтеся чи ні (з 
Богданом Залізняком та з його рес-
пондентами), довідуйтеся нове та 
зазирайте в майбутнє.

Тетяна ПАСОВИЧ
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воркшоп

„Цей корпус заслуговує, щоб там була       
не просто велика, а достойна зала“
„Весна Політехніки“, усілякі урочистості, 

концерти — актова зала І навчального 
корпусу університету бачила немало подій від 
часу його створення. Але якщо модернізувати її 
простір, вона зможе розширити свої функції. Як 
осучаснити залу, зробити комфортною для всіх, 
розмірковували під час міжнародного проектного 
семінару студенти Львівської політехніки 4–5 
курсів ІАРХ, а також Університету Райєрсона 
з Торонто (Канада), Технічного університету 
Дрездена (Німеччина) Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури (Дніпро).

Перший день семінару розпочав-
ся в головному корпусі Політехніки 
зі вступної лекції завідувача кафед-
ри дизайну архітектурного середо-
вища ІАРХ професора Віктора Про-
скурякова. Поступово всі перейшли 
до актової зали першого корпусу — 
там студенти разом із викладачами 
перевіряли акустику зали, параме-
три сцени та її наповнення, окремі 
інженерні мережі. Згодом студентів 
поділили на шість груп: п’ять — змі-
шані, студенти з різних міст, і одна 
група, яка здійснювала містобудівне 
аналізування — студенти з кафедри 
урбаністики Дрезденського універ-
ситету. Під керівництвом восьми 
викладачів вони взялися до проек-
тування.

— Залу створювали в 60-х роках 
наші провідні педагоги-архітектори 
Андрій Рудницький і Роман Липка на 
чолі з професором Яном Баґенським. 
Вона має тисячу місць у партері й 
триста — на балконі, — розповідає 
Віктор Проскуряков. — Але час ми-
нув, і Політехніка розширилася — 
після першого корпусу почалося бу-
дівництво четвертого, п’ятого кор-
пусів. Крім цього, стало приїжджати 
більше гостей із-за кордону, запити 
студентів зросли, а технологічне об-
ладнання зали не відповідає вимогам 
ХХІ століття. Якщо ж запроектува-
ти залу з різними театрально-видо-
вищними функціями, дати їй добре 
освітлення, то можна її потім зда-
вати в оренду й бути у вечірні годи-
ни конкурентами провідних сцен 
Львова. Оновлення зали потребує 
комплексного підходу. До прикла-
ду, крісла дуже старі — я їх пам’я-
таю ще відтоді, як складав у тій залі 

вступні іспити. І хоч 
ішлося про оновлен-
ня тільки зали, ре-
конструкції потребує весь корпус. 
У планах — перетворити незадіяні 
простори у простори різної студент-
ської активності, які ввечері можуть 
виконувати функції гардеробів та 
приміщень для акторів. А також — 
умонтувати у сходові клітки ліфти, 
створити пункт медичної допомоги 
тощо. Є добрі попередні проекти, 
за якими можна визначити напрям 
проектування без руйнування кон-
структивної схеми існуючої будівлі.

Студенти разом із керівниками 
інтенсивно працювали над проек-
тами впродовж п’ятьох днів. Клау-
зури ескізних проектів як результат 
своєї роботи вони презентували в 
навчальній аудиторії 331 головного 
корпусу Політехніки. Більшість сту-
дентів у своїх ідеях розглядали залу 
універсально — щоб вона слугувала 
і як лекторій, і як театральна зала, і 
як зала для конференцій. Для зміни 
її функцій вони пропонували вико-
ристовувати різні технічні засоби 
— розсувні перегороди, підйомні 
платформи тощо. Доопрацьовані 
проекти ідей можна буде побачити 
на виставці в університеті восени.

Група із Дрездена, проаналізу-
вавши розташування першого кор-
пусу, запропонувала зробити до ньо-
го ще один вхід з боку наново спро-
ектованої великої парадної площі 
університету. Вона як внутрішній 
двір змогла б поєднати всі корпуси, 
що поруч.

Під час семінару відбулося й кіль-
ка ознайомчих лекцій. Професор 
Шолем Долгой та професор Павло 

Босий із канадського університету 
поділилися особливостями побудови 
театрального простору в Північній 
Америці — лекція була глибокою, 
змістовною та інформативною. До-
повнив знання студентів про тех-
нічні театральні можливості кон-
сультант із цих питань Олександр 
Рябенко із Запоріжжя. А колишній 
головний архітектор-реставратор 
Одеси Володимир Мещеряков провів 
дві відкриті лекції: присутні дізна-
лися, як підірваний совдепією Свя-
топреображенський храм вдалося 
за 20 років відновити й загалом, як, 
забудовуючи місто, зберегти його 
історичне середовище.

Після семінару всі його учасники 
отримали від організатора — кафед-
ри дизайну архітектурного середо-
вища ІАРХ — сертифікати.

— Цей корпус заслуговує, щоб 
там була не просто велика, а достой-
на зала. Однак для нас було важливо 
й те, щоб студенти активно взяли 
участь у навчальному процесі, ви-
явили свої здібності. В Університеті 
Райєрсона є зали для видовищності, 
які перетворили на навчальні, та 
тепер їм хочуть повернути первісні 
функції. Нам запропонували зро-
бити свої архітектурні пропозиції. 
Тож, можливо, буде створено деле-
гацію до Канади з найкращих сту-
дентів і тих викладачів, які брали 
участь у цьому воркшопі, — підсу-
мував результати семінару Віктор 
Проскуряков.

Наталя ЯЦЕНКО
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справи господарські 

У літній період роботи не бракуватиме

Якщо літо для студентів і викладацького складу — період 
відпусток, то для адміністративно-господарської частини — 

час інтенсивного готування навчальних корпусів і гуртожитків до 
нового навчального року. Про те, що чекає Політехніку в липні-
серпні, розмовляємо із проректором Володимиром Крайовським.

— Володимире Ярославовичу, є 
інформація, що Інститут сталого 
розвитку ім. В. Чорновола (донедавна 
Інститут екології, природоохорон-
ної діяльності та туризму) переве-
дуть до іншої будівлі. Чим це викли-
кано, і де в майбутньому навчати-
муться студенти цього інституту?

— Для цього інституту ми орен-
дували два корпуси на вул. Чуприн-
ки, 130. Від нового навчального 
року будемо орендувати лише 
один. У перспективі відмовимося 
і від нього, оскільки нам передано 
приміщення на просп. Чорново-
ла, 57. У цій дев’ятиповерхівці ми 
вже встановили нову систему опа-
лення, якої там не було. Загалом, 
ураховуючи пропозиції керівни-

цтва інституту, будемо ремонтува-
ти й переплановувати приміщення. 
Відтак, навчальний 2018 рік сту-
денти цього інституту розпочнуть 
в оновленому корпусі.

— Які ще роботи чекають Вас 
улітку?

— Продовжуємо капітальний 
ремонт на Колесси, 2, ремонтуємо 
5-й, 8-й, 9-й корпуси, доводимо до 
ладу 20-й корпус. Від нового на-
вчального року там функціювати-
ме новостворена кафедра штучно-
го інтелекту, яку, до оголошення 
конкурсу, очолюватиме професор 
Наталя Шаховська. Ремонтуємо 
душові в 14-му й кухні в 5-му й 
7-му гуртожитках. Улітку займа-

тимемося благоустроєм, а також 
ремонтом-відновленням підзем-
них переходів, від головного й 
аж до 5 корпусу. Між комбінатом 
харчування і другим навчальним 
корпусом перекладемо асфальт, 
робитимемо гідроізоляцію, бо цю 
частину переходу найбільше за-
топлює вода. Наразі оформляємо 
документацію.

— А як інші новобудови?
— Цього року плануємо розпоча-

ти будівництво нового гуртожитку 
на вул. Відкритій, 1, поблизу 10-го 
гуртожитку. За кошти інвесторів 
збудуємо сучасні спортивні майдан-
чики на вул. Лукаша, 4, завершимо 
реконструювання центральної ко-
тельні і, якщо вдасться, розпочне-
мо освоєння спорткомплексу на 
вул. Стуса, 2, який нині не функціо-
нує. Тож у літній період роботи нам 
не бракуватиме.

Катерина ГРЕЧИН

політехнік-2

У Славську відпочивати стане комфортніше
Щоліта в навчально-оздоровчому таборі „Політехнік-2“ 

(смт Славське) вирує життя. А цього року там триває 
генеральний ремонт великого триповерхового другого корпусу, 
щоб створити комфортабельніші умови проживання.

— Минулі роки ми приймали по 
130 осіб, а цьогоріч, у зв’язку з таки-
ми масштабними ремонтними робо-
тами, змушені були зменшити кіль-
кість відпочинкових місць лише до 
33-х. Селимо дітей до корпусу № 4, 
крім цього, ректор дозволив нада-
вати дітям кімнати у службовому 
корпусі. Та вже наступного літнього 
сезону всі, хто приїде на відпочинок 
до „Політехнік-2“, житимуть у від-
новленій будівлі, де кожна кімната 
матиме окремі душ, умивальник і 
туалет замість спільних на поверхах, 
— розпочав розмову директор НОТ 
„Політехнік-2“ Володимир Білодід.

Великі переміни вирішили роз-
почати ще наприкінці минулого 
літа. Уже повністю замінили старий 
дах на новий, добротний, із мета-

лопрофілю, добудували блоками 
стіни горішнього поверху, а зверху, 
для виконання плану університету 
з енергоощадження, облаштовують 
окрему котельню. Також на третьо-
му поверсі вже розпочали проводити 
електромережу, а на всіх поверхах — 
зводити перегородки. 

— Рівночасно триває будівниц-
тво та реконструкція спортивних 
майданчиків. Ми плануємо зроби-
ти міні-футбольне поле за євро-
стандартами 20 на 40 м зі штучним 
покриттям, гімнастичний і волей-
больний майданчик із піском. На 
футбольному полі вже встановили 
металеві конструкції для сидінь, 
доробляємо освітлення й будемо за-
стеляти бруківкою хідники, — додав 
керівник „Політехнік-2“. — Також 

реконструюємо корпус № 9, розта-
шований у лісі. Це окремі будиночки 
для сімейного відпочинку. 

Також у генеральному плані роз-
витку бази закладено будівництво 
клубу, конференц-зали та їдальні 
в одному корпусі та стоянки для 
автомобілів. Директор пропонува-
тиме проводити там виїзні наукові 
семінари та конференції — це буде 
й відпочинок, і робота. 

— Навчально-оздоровчий табір 
„Політехнік-2“ вже не перший рік 
лідирує серед відпочинкових баз 
Львівщини. Та ці всі зміни можливі 
лише завдяки підтримці керівни-
цтва нашого університету: ректора 
Юрія Бобала, першого проректора 
Володимира Павлиша, проректорів 
Анатолія Мороза, Романа Коржа 
й Володимира Крайовського — усі 
дбають, щоб „Політехнік-2“ ставав 
щораз кращим, — наголосив на за-
вершення Володимир Петрович.

Наталія ПАВЛИШИН
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рідне слово

Вага і значина́  духовости
Лише рідним Словом українська спільнота спроможна творити 

єдиний національний біоенергетичний простір, а відтак, 
сприяти об’єднанню країни й позбавити ворога потужних засобів 
вести по́кручну війну, мета якої — знищити нашу державність.

Показово, що випускники япон-
ських шкіл знають понад 500 народ-
них пісень, яким декілька сотень 
років. Може це й не вплине на їхню 
майбутню фаховість, проте безпе-
речно, що цей шар фольклору гар-
монізує особистість на рівні підсві-
домости, має терапевтичний ефект, 
зрівноважує емоційний стан. Ми 
— не японці, але вважати, що ба-
гатющий український культуровий 
спадок, класика є щось суто архаїч-
не, чуже містянам — це невігластво. 

Мені вельми пощастило, мати 
змогу бачити і слухати В. Сухом-
линського. Свого часу нас, учнів із 
Крюкова, повезли до Павлиської 
школи, це хоча й инша область, але 
недалеко, бусом хвилин 15 ... І навіть 
тоді ми, діти приміської зони, були 
подивовані його дивовижними знан-
нями й умінням пояснювати прості 
та звичні речі, явища, переповідати 
цікаві історії й казки... і, до того ж, 
усе це було не у класі, а на пагорбі 
шкільного саду! Це вже набагато пі-
зніше я дізнався, що майже всі вони 
— його вигадки...

Саме його методу залучення й за-
нурення учнів у довкілля, фольклор, 
національні традиції успішно про-
вадять по світах, а ми чомусь шука-
ємо якихось новацій, нехтуючи своє 
рідне...

Я вже звик, що часто-густо мені 
телефонують учителі й колеґи, про-
хаючи розтлумачити щось із „Коб-
заря“ чи пояснити значину́  якогось 
історизму чи архаїзму... Але чого 
вони можуть навчити инших, якщо 
більшість із них — „діти асфальту“...

Уміння побачити й почути 
незвичне у звичному, дано не кож-
ному... Отже, школа мала б допо-
могти діткнутись учням як до рід-
ного слова, пісні, малярства, так і 
до безпосереднього „спілкування“ з 
довкіллям, природою...

Два роки тому, я відкрив для себе, 
а потім і потоваришував із дивовиж-
ним, і ні на кого не схожим у своїй 
творчості, поетом Костем Морда-
тенком... Сумніваюсь, що кожен зі 
шкільних викладачів наважиться і 
здатен прочитати учням, а головно 

правильно пояснити значину́  ВСІХ 
слів його поезій. 

До прикладу, хоча б цей вірш вар-
тий звучати в кожнім класі, бо таке 
диво творять серцем:

моя Мово, із пуп’янку меливо 
первозданних розкришених снів, 
розкуйовджена тиша метеликом 
і занурена папороть в сніг;

моя Мово, окáпини здýнуті 
із лоївки на чистий рушник, 
і єлеєм заповнена здýхвина, 
коли ллється ручáй вогнянúй,

моя Мово, послýго розхрúстана, 
що зарізала ґвалтівникá 
і тепер до сім’ї свогó крúвдника 
йде віддати ножа босакá,

моя Мово, з волошками прúгорще, 
в якій небо полоще хмаркú, 
коли ллю́ться святинею мúлощі 
і лягають на вóвчі лапкú,

моя Мово, травневий недóсвіте, 
що обпалює цвіт, корінцí, 
і заклúн очерету над фóсою, 
молодúк від якого зацíп,

моя Мово, безсмертя отримане, 
мій стигмáт, що світáнням кровúть, 
моя глина з пелюсткою прúмули, 
яку місить взуттям мостовúк,

моя рáдосте! скрíпо чорнóземна! 
ти родюча хлібáми рілля, 
молитовними влігся покосами 
між мовчáннями, Мово моя!

І такого дивослова в нього — 
море... Мимоволі постає питання, 
чи стане у викладача часу на таку 
поезію, якщо українська буде склад-
ником загальносвітового океану лі-
тератури? Переконаний, що форму-
вання націоцентричних світоглядо-
вих поглядів можливе лише за умови 
системнозорієнтованого національ-
ного навчання. У якому чільне місце 
матиме тисячорічний культуровий 
спадок попередників.

Микола ЗУБКОВ

наш календар

7 липня — Різдво Івана Хрестителя.
12 липня — святих апостолів Петра 
і Павла.
23 серпня — День Державного пра-
пора України.
24 серпня — День незалежності 
України.

Пам’ятні дати
7.07.1900 — народився український 
письменник Юрій Смолич.
8.07.1659 — гетьман Іван Виговський 
розгромив московське військо під 
Конотопом.
8.07.1709 — під Полтавою відбулася 
битва військ гетьмана Івана Мазепи 
і шведського короля Карла ХІІ з вій-
ськами російського царя Петра І.
8.07.1907 — народився Олег Ольжич 
(Олег Кандиба), український поет, 
археолог, член ОУН.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар, 
знатний український письменник. 
15.07.1853 — народився Гендрик Ан-
тон Лоренц, голландський фізик.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР 
ухвалила Декларацію про держав-
ний суверенітет України.
17.07.1871 — народився Філарет Ко-
лесса, український композитор, 
фольклорист, літературознавець.
18.07.1880 — народився Володимир 
Винниченко, український письмен-
ник і політичний діяч.
21.07.1907 — народилася Олена Те-
ліга, українська поетка, визначна 
діячка ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий, 
український письменник, автор три-
логії „Мазепа“.
1.08.1913 — померла Леся Українка, 
українська письменниця.
21.08.1627 — вийшов друком перший 
у Києві словник української мови 
Памви Беринди.
23.08.1867 — народився Осип Мако-
вей, український письменник, куль-
турний діяч.
24.08.1873 — народився Фотій Кра-
сицький, відомий український ху-
дожник.
25.08.1924 — народився Павло Загре-
бельний, український письменник.
27.08.1856 — народився Іван Франко, 
український письменник, науковець 
і громадський діяч.
30.08.1883 — народився Дмитро Дон-
цов, громадсько-політичний діяч і 
мислитель, ідеолог націоналізму.
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до 150-річчя НТШ

Сила жертовності й музики
19 червня минуло 150 років від народження відомого 

композитора-цитриста, громадсько-культурного діяча та 
священика Євгена Купчинського.

Кожен період в історії людства 
полишає по собі більший чи менший 
спадок ідей, цінностей, фактів й ін-
ших матеріальних і духових слідів… 
За усіма ними стоять люди — не тіль-
ки свідки й учасники, а й безпосередні 
творці „духу“ своєї епохи. Життєвий 
і творчий шлях Євгена Купчинського 
промовисто це підтверджує.

Час його дитинства, юності й до-
рослих літ насичений стремліннями 
багатьох знаних і незнаних україн-
ських патріотів відроджувати рідну 
культуру та зміцнювати національну 
гідність народу, розділеного двома ім-
періями. Особливої наполегливості й 
альтруїстичної посвяти вимагала бо-
ротьба, що велася на просвітницькій 
ниві. Саме в цій царині талант Є. Куп-
чинського проявився як найповніше.

Народився майбутній компози-
тор на Брідщині, у селі Оглядів (нині 
Радехівського району Львівської об-
ласті), в інтелігентній священичій 
родині Івана Купчинського й Олени з 
роду Авдиковських. Батьки помітили 
його непересічні музичні здібності 
й допомогли їх розвинути ще в ди-
тячому віці. Середню освіту здобув 
у львівських гімназіях, а високу — на 
університетських студіях у Львівській 
духовній семінарії теологічного фа-
культету (1886–1890).

Духовний сан зобов’язував до що-
денної душпастирської роботи по 
сільських парафіях. Отець Купчин-
ський не занедбував цієї місії, навпа-
ки — розширив її на різнопланову 
освітянську працю з місцевими гро-
мадами. Він організовував аматор-
ські хоровий і театральний гуртки, 
укладав їхній репертуар, диригував, 
заохочував сільську молодь створити 
повноцінний духовий оркестр та від-
відувати курси „молодих господинь“, 
підтримував проведення кооператив-
них свят, фестин пісні й танцю, речо-
вої лотереї, брав участь у святкових 
академіях і музично-декламаторських 
вечорах, присвячених пам’яті Т. Шев-
ченка, М. Шашкевича та Ю. Федько-
вича. У с. Сороцьке, де працював від 
1905 р. аж до смерті 1938 р., став голо-
вою Товариства „Просвіта“, заснував 
там читальню і бібліотеку, у якій се-

ляни випозичали книжки. Є. Купчин-
ський усіляко сприяв поширенню ідей 
та діяльності товариств „Сільський 
господар“, „Пасічник“, „Луг“, гуртка 
„Рідна школа“ й уважався неофіцій-
ним захисником прав українців на 
рідне слово та спадщину. 

Проте найголовнішою своєю 
„зброєю“ вважав музичну творчість. 
Ще учнем почав успішно виступати 
з концертами по селах і містах Га-
личини з улюбленим інструментом 
— цитрою. Гра на ній була особли-
во популярна серед представників 
галицької інтелігенції кінця XIX — 
першої третини ХХ століття, а у ви-
конанні Є. Купчинського ґарантува-
ла гучні оплески та виклики „на біс“. 
Схвальні рецензії про його блискуче 
професійне виконання писали, зокре-
ма, І. Франко, С. Людкевич, В. Садов-
ський, зазначаючи поміж іншим, що 
воно „має в собі щось первісно-ори-
гінального, імпровізованого, з душі 
прямо виливаного“. 

Артистично-виконавська й компо-
зиторська творчість Є. Купчинського 
тривала понад 50 років. Він виходив на 
сотні сцен не лише концертних залів, 

а й спеціально вряджених місць у сіль-
ських садках, дворах, навіть стодолах. 
Мелодії, які виповнювали його соль-
ні програми, квартетні номери та во-
кальні солоспіви, належали до класики 
світового оперного мистецтва. 

Проте основу близько 60-ти завер-
шених (і ще стільки ж незакінчених) 
власних композицій та аранжувань 
славного цитриста склав народний 
мелос. Добираючи репертуар для ви-
конання, крім чеського, польського 
й сербського фольклору, велике за-
милування відчував до рідної пісні. 
У виконанні Є. Купчинського вона 
завжди викликала захопливе визнан-
ня вдячної публіки, зокрема обробка 
фрагментів „Різдвяної ночі“ й „Натал-
ки Полтавки“ М. Лисенка чи авторські 
„Попурі“. Частину з них композитор 
зміг ще за життя видати у Львові („Му-
зикальна бібліотека“) й Відні („Русь-
кий цитрист“). 

Окремою сторінкою творчої ак-
тивності Є. Купчинського як органі-
затора музичного життя в Галичині є 
участь у хорі української студентської 
молоді „Дванайцятка“ (1887–1890). Як 
співак й акомпаніатор він самовідда-
но зміцнював співацькі традиції сво-
єї Батьківщини. Недаремно 1894 р. на 
Шевченківському вечорі у Львові його 
після спільного виступу зі С. Кру-
шельницькою нагородили лавровим 
вінком із почесним написом.

Ще більше цінних даних міг би 
дати родинний архів, у якому, зокре-
ма, містилися сотні листів: І. Рубча-
ка, Й. Стадника, А. Крушельницько-
го, М. Кумановського, Я. Вінцков-
ського (Я. Ярославенка), Б. Лепкого, 
В. Щурата, К. Студинського й інших 
видатних діячів не тільки української 
науки, культури та шкільництва. На 
жаль, в умовах переслідувань майже 
всі листи родина знищила в перші 
роки після Другої світової війни…

Музична й просвітницька спадщи-
на, полишена Є. Купчинським, стала 
ще однією цеглиною в терпеливій та 
жертовній праці будівничих націо-
нальної культури. Пам’ять про неї, 
як і подальші дослідження, є шаною 
сучасників цьому скромному і слав-
ному українцеві.

Ореста ЛОСИК,
член Комісії семіотики                     

соціально-культурних процесів 
НТШ
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нескорені

Після поранення — на змагання

Національна збірна команда військовиків, які отримали 
поранення під час виконання службових обов’язків та в зоні 

АТО, у вересні цього року візьме участь в „Іграх Нескорених“ 
(InvictusGames) у Торонто (Канада). Усього до української команди 
ввійшло 30 учасників — 18 ветеранів і 12 військовослужбовців ЗСУ.

Одним із учасників ігор серед вій-
ськових ветеранів є студент другого 
курсу Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій Львів-
ської політехніки Роман Панченко. 
Хлопець від 2013 року служив за кон-
трактом у 25-ій окремій десантній 
бригаді в Дніпрі. 2014 року в бою під 
Ямполем отримав поранення кулею 
калібру 7,62 — вона пробила йому 
легеню, селезінку й пошкодила хре-
бет. Після кількох операцій, трива-
лого лікування та реабілітації хло-
пець залишився прикутий до візка, 
але не впав духом.

— Загалом змагання відбува-
тимуться зі шести видів спорту: 
паверліфтинг, плавання, легка ат-
летика, стрільба з лука, веслування 
на тренажерах, штовхання ядра. Я 

спершу мав намір брати участь у ка-
тегорії плавання, бо після поранен-
ня займався цим. Та, коли спробував 
стрільбу з лука, мені сподобалося, 
почав тренуватися і, показавши доб- 
рі результати на відбірковому турі в 
Києві, де виборов перше місце, вирі-
шив їхати на змагання саме з цього 
виду спорту, — розповів дещо про 
себе Роман.

Раніше хлопець півтора року на-
вчався в Запорізькому національно-
му університеті на математичному 
факультеті (напрям інформатика). 
Та більшість часу був у Львові на 
реабілітації у військовому шпиталі, 
тож, аби не їздити на сесію до Запо-
ріжжя, вирішив перевестися на нав-
чання до Львівської політехніки.

— До поранення я не був у Льво-
ві. Тож пізнавав це місто вже на 
візку. А в рідному Запоріжжі я жив 
іншим життям, тож тепер для мене 
це суцільна ностальгія. А тут — усе 
заново і від цього легше. Крім того, 
шпиталь недалеко, тож при потребі,  
лікарі з радістю допомагають, — до-
дав хлопець.

Наталія ПАВЛИШИН

Життя дарує несподіванки

Третьокурсник ІБІД Назар Держило став одним із дванадцяти 
переможців всеукраїнського конкурсу „Видатні українці Канади“, 

учасниками якого були півтисячі старшокласників і студентів.
У час найгарячіших подій Рево-

люції Гідності хлопець (йому тоді не 
було й 16 років) 6 лютого 2014 року 
отримав важке поранення внаслідок 
вибуху в Будинку профспілок. 

— Переданий невідомим пакет із 
надписом „Ліки“, що вибухнув у ру-
ках мого побратима, назавжди змі-
нив моє життя. Я втратив одне око, 
отримав термічні опіки другого ока, 
відкриту черепно-мозкову травму, 
численні переломи кісток черепа й 
обличчя. На щастя, з Божої ласки та 
завдячуючи допомозі небайдужих 
людей, я одужав. Майстерні рекон-
струкції та пластики, які провів ка-
надський хірург Олег Антонишин, 
повернули мені обличчя, що вселило 
твердий намір міцно стати на ноги 
та досягти успіху, не зважаючи на 
травми, — розповів Назар Держило.

Зараз хлопець, як й інші пере-
можці, перебуває в Канаді, де вивчає 

англійську мову, знайомиться з 
канадським суспільством і пред-
ставниками української діаспори.

— Мене дуже запалила конкурс-
на тематика і я твердо вирішив узя-
ти участь. Ба більше — з деякими 
канадцями я вже був знайомий від 
2014 року. Зокрема з Олегом Анто-
нишиним, про якого підготував іс-
торію для конкурсу. Ще тоді я казав, 
що ми ще зустрінемося в Канаді. Так 
і сталося. У загальному це досить 
непоганий досвід. Я був націлений 
на перемогу, бо якщо чимось займа-
єшся, то треба працювати лише для 
перемоги, — наголосив хлопець.

Назар Держило ще й воює на схід-
них теренах у складі добровольчого 
батальйону. 

— Мені казали, що з одним оком 
мене не візьмуть воювати, крім цьо-
го, я шульга і прицілювався лівим 
оком, яке втратив, а тому мусив пе-

ревчитися на праворукого. Спершу 
я волонтерив в одній із організацій, 
ми допомагали бійцям, які повер-
нулися з війни, розв’язувати різні 
юридичні проблеми. А згодом пішов 
воювати добровольцем, — зауважив 
мій співрозмовник.

Після завершення навчання На-
зар хотів би продовжити здобувати 
освіту за кордоном — освоювати 
інноваційну технологію видобутку 
сланцевого газу, бо переконаний, 
що це добра перспектива для нашої 
країни.

Наталія ПАВЛИШИН
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коротко

30 червня в Музеї визвольної 
боротьби України відкрили 
унікальну виставку дослідниці 
та вишивальниці з Донеччини 
Людмили Огнєвої. На ній пред-
ставлено 50 вишиваних орнамен-
тів. Відвідувачі експозиції можуть 
ознайомитись із фрагментами 
вишиванок, які свого часу 
одягали Степан Бандера, Євген 
Коновалець, Андрей Шептиць-
кий, В’ячеслав Чорновіл. Частина 
експозиції присвячена сучасним 
героям України (бійці АТО, Небес-
на Сотня) та історії Донеччини.

У МО „Дзиґа“ від 5 липня до 4 
серпня щодня о 19.00 зустрі-
чатимемо українських, чесь-
ких, польських і словацьких 
авторів. Трохи пізніше, о 20.30 
— грузинських письменників. Усі 
читання в межах фестивалю від-
буватимуться мовою оригіналу, 
переклад творів — через субти-
три. Польське представництво 
найбільше зачепить любителів 
літератури факту; Чехію презен-
туватимуть вісім дуже різних 
письменників — від жаху до 
сатири; словацька „велика сімка“ 
обіцяє продемонструвати спад-
ковість літературних поколінь 
і найвідоміших авторів старшої 
генерації.

Львівська кінокомпанія почала 
знімати філософсько-міс-
тичну психологічну драму „13 
автобус“. Режисер — професор 
Інституту імені Карпенка-Карого 
Олександр Безручко обіцяє, що 
сюжет триматиме інтригу впро-
довж усієї стрічки. Його закрутять 
навколо неіснуючої зупинки, де 
завжди присутня жінка. Долі її 
співрозмовників змінюються й 
починають коїтися дивні речі. 
Прем’єра фільму відбудеться 
наступного року.

У галереї „Зелена канапа“ від-
крито виставку живопису та 
скульптури Людмили Давиден-
ко „Голова“. Мисткиня вико-
ристовує техніку малярства, що 
нагадує ризому — розростання 
кореневища рослин, і проводить 
із цими ниточками фарби на 
полотні аналогії з нелінійними 
зв’язками на філософському рів-
ні. А образом для відображення 
понять є голова людини. Експози-
ція діятиме до кінця липня.

За матеріалами інформагенцій

храмі Воздвиження Чесного хреста, 
увечері ж разом із „Поліфонією“ дала 
концерт винятково духовної музи-
ки в санктуарії Святого сімейства.                        
Послухати наші колективи при-
ходило багато охочих, краків’яни                                                                           
відзначали щирість, відкритість, до-
броту політехніків. Публіці припали 
до вподоби африканські спіричуелси, 
найкращі зразки інструментальної му-
зики, а особливо обробки українських 
народних пісень. Після концертів 
дійшли згоди щодо дальшої співпраці 
польського й наших колективів та вті-
лення в новому році нових проектів.

Опісля Кракова „Поліфонія“ мала 
ще один візит — до Радомська. Наш 
оркестр на запрошення хору Співочого 
товариства ім. С. Монюшки взяв участь 
у XIII Міжнародному хоровому фес-
тивалі „Схід — Захід — Зближення“. 
Після кожного концерту публіка не 
бажала відпускати колектив зі сцени, 
очікуючи продовження його виступу. 
Перший концерт відбувся в місцевому 
будинку культури, де „Поліфонія“ ви-
конала як самостійну програму, так і 
„Хор слуг із опери „Дон Паскуале“ (До-
ніцетті) спільно з хором Університе-
ту сільського господарства з Кракова. 
Наступного дня був виступ у костелі 
св. Михайла. Завершився фестиваль 
яскраво й незабутньо, а свято музики 
продовжилося дружніми співами з ін-
шими колективами та гостями фесту.

Народний камерний вокальний 
ансамбль „Аколада“ вперше став учас-
ником ХІV міжнародного фестивалю 

православних піснеспівів „Свята Бого-
родице — Достойно є“. У цьому заході, 
який проходив із 7 до 11 червня в бол-
гарському місті Поморіє, узяло участь 
понад тридцять творчих колективів 
Європи. Україну презентувало шість 
хорів, серед яких — і ансамбль „Ако-
лада“. Доцент кафедри автоматизації 
теплових та хімічних процесів Львів-
ської політехніки Володимир Савиць-
кий, який очолює ансамбль, уже двічі 
побував на цьому фестивалі, але як 
хорист „Орфею“. Ансамбль ще 1990-го 
року був лауреатом хорового конкурсу 
ім. Дімітрова у Варні, у номінації ка-
мерні, вокальні ансамблі. Тож такий 
візит до Болгарії був для колективу 
дуже доречним.

Учасники фестивалю представля-
ли хоровий спів у трьох номінаціях: 
церковні хори, східні співи, змішані й 
однорідні хори або ансамблі. Програ-
ма виступу „Аколади“ містила твори 
болгарських композиторів Д. Христо-
ва, П. Дінєва та П. Чеснокова, а також 
твори українських композиторів — 
А. Веделя, М. Вербицького, Л. Седляка, 
Д. Вихлара. Журі фестивалю відзначи-
ло „Аколаду“ трьома дипломами — за 
надзвичайне духовне піднесення, емо-
ційне й майстерне виконання церков-
них піснеспівів, удалий дебют, ревне 
ставлення до пісень Христової віри та 
вміле керівництво колективом. Почес-
ний гість фестивалю Митрополит Слі-
венскої метрополії Йоанікій побажав 
політехнікам і всім хористам Божої 
милості та благодаті.

Наталя ЯЦЕНКО

творчі візити

Політехніки презентують 
світові нашу культуру

m Закінчення. Початок на 4 с.
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фестивалимо

Porto Franko: увійти в гавань 
сучасного мистецтва
Не лише Львів відкритий до світу, зокрема мистецького, а й 

Івано-Франківськ, місто набагато менше, але творче в усіх 
вимірах. Підтвердженням цього став фестиваль, який 14–18 червня 
в різних локаціях — філармонія, театр, площа перед ним, Палац 
Потоцьких, кінотеатр Люм’єр — зібрав багато молоді й цікавих 
митців сьогодення.

Торік фестиваль під гаслом „Місце 
сили“ об’єднався зі столичним відо-
мим заходом ГогольFest. Але цього 
літа він — знову самостійна й само-
достатня „особистість“, якій є що 
показати — щодня мало бути 10–20 
мистецьких подій. Чи справді всі акції 
відбулися, важко сказати, бо хотілося 
встигнути всюди, побувати на різних 
майданчиках, але ні фізично, ні за ча-
сом це виявилося неможливим. Хоч 
організатори подбали про те, щоб 
вражень набратися якнайбільше.

Оскільки генеральним директо-
ром фестивалю був очільник місце-
вого облмуздрамтеатру Ростислав 
Держипільський, а співзасновника-
ми фесту — композиторський дует 

Романа Григоріва та Іллі Разумейка, 
то його найвагомішим складником 
стали театр і музика.

Театрали мали змогу вкотре по-
дивитися підвальну неооперу жахів 
„Гамлет“ за Шекспіром (переклад 
Андруховича) і новинку „Вона земля“ 
(за творами Стефаника). У філармонії 
(свого часу тут був музично-драма-
тичний театр) віяло свіжістю від кі-
нетично-інтелектуальної постанов-
ки Влада Троїцького „Але вітер…“. 
Ця вистава, яку вдалося побачити, 
не вразила емоційно, зачепила лише 
уяву своїм візуальним рядом: на 

стінах за допомогою світла виника-
ли малюнки — птахи, дерева, гори, 
хрести, актори передавали історію 
своїх стосунків через рух. Не було 
слів, лише як тло інколи — співи, а 
ще, ніби натягнута струна — вітер, 
який ворушив целофаном, розки-
даним повсюди по сцені, розвіював 
його по залі…

Концерти на Porto Franko три-
вали три дні. Перший день публіку 
просто неба запалювали „Familia 
Перкалаба“, Kozak System і „Брати 
Гадюкіни“. Особливим гостем про-
грами стала Руслана Лижичко. Вона 
зізнавалася слухачам у любові до їх-
нього міста, кидаючи зі сцени троян-
ди, і закликала боротися з вирубуван-

ням лісів. Наступного дня 
додавав вечірнього драйву 
„Бумбокс“, Tik Tu, а також 
ізраїльський гурт Boom 
Pam. Останній день фе-
сту присвятили електрон- 
ній музиці — виступали 
київські групи Cepasa, 
The Maneken і румунська 
Subcarpati. Зауважу, що 
якби такі гурти вийшли 
на сцену десь біля львів-
ської Опери, то не було 
б де голку пропхати, а в 
Івано-Франківську май-
дан перед драмтеатром 

було заповнено настільки, що можна 
було танцювати, не штовхаючи тих, 
хто поряд.

Місцем для демонстрації сучасно-
го візуального мистецтва став Палац 
Потоцьких. Два поверхи цієї доволі 
занедбаної будівлі (хірургічний кор-
пус колишнього військового шпита-
лю) займали роботи — арт-об’єкти 
та світлини — художників з України, 
Польщі, Румунії, Німеччини й Нідер-
ландів. Подекуди це були гарні гра-
фічні ілюстрації, які вписувалися в 
шокуючо-облуплений інтер’єр Пала-
цу, та місцями — незбагненні інста-

ляції з нагромадження цегли й буді-
вельного сміття. Тому серед відгуків 
відвідувачів такої експозиції можна 
було почути „це на межі шизофренії“, 
„таке було і в мене під час ремонту“. 
Попри те, куратор візуальної програ-
ми фестивалю Анатолій Звіжинський 
був переконаний, що „атмосфера цієї 
будівлі частково відтворює корабель-
ну: майже така сама тіснява та гостра 
економія простору“.

Літературна програма фестива-
лю була представлена легендарним 
„станіславським феноменом“ —лек-
торіями й іншими акціями за участю 
Іздрика, Андруховича, Прохаська та 
Єшкілєва. Так Володимир Єшкілєв 
темою для своєї лекції обрав роздуми 
про те, як і чому наш світ занепадає. 
До певного песимізму письменника 
підштовхнула поїздка до Тибету, а 
також огляд мистецьких речей, екс-
понованих у Палаці Потоцьких. Усе, 
що з нами відбувається, уважає він, є 
закономірним: ще 1914 року розпо-
чалося руйнування старого світу, а 
тепер ми входимо в потік хаосу, де 
ламаються всі структури. Так себе 
проявляє Калі Юґа — епоха занепаду 
моралі, після якої мали би розпочати-
ся нові часи. Знайти ж точку опори в 
ній можна лише через молитву.

Із того, що варто би ще було по-
чути-побачити: іспанські й кубинські 
диджеї, які до пізньої ночі на сцені 
Палацу Потоцьких крутили хіти у 
стилі тропікал, а також — бамбуко-
вий орган, спектакль за одноймен-
ною новелою Франца Кафки „Го-
лодар“ тощо. Зрештою, наступного 
року в порт Франківська прибуде ще 
більше розмаїтих „кораблів“, бо вже в 
липні у планах організаторів зібрати 
нараду й почати працювати над Porto 
Franko-2018.

Наталя ЯЦЕНКО
Львів — Івано-Франківськ — Львів
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Московський патріярхат
Усі поголовно перейшли на коліс-

ні трактори, а я принципово тримаю 
гусеничний, хоч він менш економний 
і менш зручний. Мене може зрозумі-
ти хіба той, хто тонко відчуває процес 
запуску мотора. Колісні запускають 
безшумним електричним стартером, 
як авта, а мій — бензиновим пуска-
чем. Пускач так тарахкотить — „тра-
та-та-та!!!“, — що ледь витримують 
вуха, а звук сягає кілометрів. Затим 
він переходить у інший — „юв-юв-
юв-юв!“, — а вже потім власне загар-
чить сам мотор — „гр-гр-гр-гр“. Але 
як загарчить. У десятки разів голосні-
ше за мотор будь-якого колісного. А 
то основне. Бо врухомлені мотори 
всіх колісних, що є в селі, усе одно не 
заглушать мого одного! 

Тепер про головне.
Дивуюся мудрості нашого слав-

ного князя Ярослава Мудрого, який 
повчав: „Бійтеся, аби вас не застало 
сонце в постелі“. Направду люблю 
встати до сходу сонця, коли тільки 
запалюється новий день. Тишею і 
спокоєм не натішишся. Усе заворо-
жене сном — від людини до тварини, 
навіть пташини. Поволі наближаєш-
ся до трактора. Намотуєш пусковий 
шнур на маховик пускача. Хвилина 
очікування. Смик за шнур — і світ 

наповнюється отим — „тра-та-та-
та!!!“. Невидимі оку звукові хвилі 
оповивають село. У хатах дрижать 
шиби. У будах тремтять з переляку 
собаки. І лише тоді, коли настає оте 
„юв-юв-юв-юв!“, вони сміливішають, 
вилазять із буд і під гарчання мотора 
„гр-гр-гр-гр“ самі гарчать, а потім 
гавкають.

Світ губиться в собачому клекоті й 
гудінні трактора. Fantastico! Приро-
да й техніка кидаються в обійми одна 
одній. Шкода, що до того часу не до-
жив великий Гаутама Сідхартха з роду 
Шак’їв. Йому ніґди не відкрився б                                                                                                 
рот сказати, що „життя — то страж-
дання“. Життя — то прекрасно! Так і 
хочеться розцілувати трактор у фари. 
Але не доводиться, бо невдовзі про-
кидається піп московського патріяр-
хату і з переляку починає калатати в 
дзвони. Тоді все твоє дійство губить 
сенс. Вимикаєш мотор, а сам пере-
микаєшся на дзвони істинної пра-
вославної віри, які калататимуть до 
полудня і глушитимуть усе живе й 
мертве.

Василь ЧАБАН,
професор кафедри теоретичної           

та загальної електротехніки
ІЕСК Львівської політехніки,                   

член НСПУ

У Львові — дощ
***

У Львові — дощ.
Квапливі перехожі
Під парасольками ховають власні душі.
У Львові знову дощ…

А ми з тобою вдвох,
Від слiз-краплинок мокрі.
Замріяні й щасливі,
Бо ми з тобою вдвох…

У Львові — ніч.
І сонні перехожі
На волю відпускають свої душі.
У Львові тепла ніч…

А ми з тобою вдвох.
Над нами небо й зорі.
Два човники у морі — 
Самотні, та удвох…

***
Куди сховатись від очей твоїх?
Як далі жити, серце вгамувати?
На тебе гляну — ґрунт пливе з-під ніг,
I вже ніщо не може врятувати.

Ранок зітре моєї ночі сміх,
Казка розвіється… А я буду чекати
На очі карі, усміх вуст твоїх,
що навіть в стужу будуть зiгрiвати.

Настя БОЙКО, 
студентка четвертого курсу 

ІНПП Львівської політехніки

###

дМелодія
Маленька тендітна постать у ситцевій картатій сукен-

ці, ще мініатюрніша поряд із лакованим чорним велет-
нем, однак безапеляційно велична у своїй простоті пове-
ла плечима, затамувала подих… Трохи примружила очі… 
Пальці несміливо пробіглися клавішами рояля… Пауза 
— і раптом до незайманих і недосяжних висот полину-
ло щось позасвідомо прекрасне, таке, що зароджується 
раз на століття. Мелодія ледь-ледь помітними іскорками 
атомів та йонів просочилася з-поміж тоненьких пальчи-
ків і, підкорюючись законам дифузії, миттєво заволоді-
ла приміщенням. Тоненькі стрічечки емоцій, спогадів і 
фантазії закружляли кімнатою, наповнивши її якоюсь 
невловимою атмосферою, ароматами, які нагадували 
водночас і запах серпневого скошеного сіна, і смак гре-
чаного меду з дідової пасіки, трохи терпкий пекучий 
глінтвейн, злегка припорошений січневою хурделицею 
та тріскотіння догораючого вогнища в каміні. Грайливо 
вирували пасажі та акорди, нестримним зорепадом срі-
блястих скалочок припорошували найзвичайнісіньку 
стареньку кімнатку з трохи обшарпаними старенькими 
шпалерами, перетворюючи її на щось значно пишніше, 
аніж усі замки Баварії та барокові оздоби… Таємнича 

симфонія акуратно просочилася у шпаринки кватирки 
та, вплітаючись у холодний норд-вест, стрімко полину-
ла над досвітнім містом… І раптом, незрозуміло чому, 
зовсім далеко звідси світловолоса змучена голівка сонно 
струсила кучериками, а червоні заплакані очі з надією 
поглянули на світанкову зорю. („…Усе буде добре… 
Упораюсь…“). А десь якийсь розчарований письменник 
дістав із шухляди давно зіжмакану чернетку… А в якійсь 
лікарні зневірена мати раптом помітила ворушіння ма-
ленької тендітної ручки з посинілими жилами… Місто 
прокидалося. Потроху шаруділи шини машин зледені-
лим асфальтом, хідниками поспішали двоногі створін-
ня, укутані в зимовий одяг. Лиш де-не-де поодинокий 
перехожий зупинявся, щоб трохи уважніше придивитися 
до позіхаючої бані неба. Щось змінилося цієї ночі. Мож-
ливо, ртутний стовпчик термометра піднявся на декілька 
поділок? Можливо, змінився вітер, чи підвищилась воло-
гість? Можливо, десь, у якійсь паралельній галактиці за-
родилась нова зірка? А, можливо, усупереч усім законам 
природи, серед січня прийшла весна?…

Надія КОПІЙКА,
студентка першого курсу ІБІД
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активні канікули

Літо на широку ногу
А ви вмієте розпланувати свій відпочинок так, щоб навіть не було вільного 

дня для лінощів, скучання чи просто лежання на канапі? Якщо ні, то вчіться!

Думати, планувати 
й відпочивати

Трохи відпочити фі-
зично, але попрацювати 
розумово вирішили ак-
тивісти Колегії студентів 
й аспірантів Львівської 
політехніки. Як зазна-
чила очільниця студент-
ства Анастасія Вакарчук, 
цьогоріч через поважні 
причини, на жаль, не про-
вадитимуть розкопки, які 
щоліта впродовж тривало-
го часу співорганізовував 
наш університет, а полі-
технічна молодь була ле-
вовою часткою серед тих, 
хто в прямому значенні 
старався докопатися до 
давнини. 

— Цього літа ми ви-
рішили взяти маленьку 
відпустку й не провадити 
жодних заходів. Бо є чи-
мало моментів, над яки-
ми варто попрацювати на 
„свіжу голову“ й поза на-
вчальним роком, щоб від 

вересня разом зі студен-
тами приступити до реа-
лізації ідей, — зазначила 
Настя.

Україна, Європа, 
навчання

Міжнародна студент-
ська організація BEST 
у своєму репертуарі — 
упродовж літніх канікул 
ті найщасливіші, яким 
усміхнулася фортуна — їх 
відібрали на різні освітні 
курси чи за культурним об-
міном — відкриватимуть 
для себе країни Європи. 
А інші активісти органі-
зації вже впродовж цьо-
го тижня знайомитимуть 
своїх європейських колег 
BEST-івців із українськи-
ми принадами, зокрема й 
Львова.

— У нас нема проектів 
на літо, до яких могли б 
долучитися всі охочі сту-
денти, а лише для тих, хто 
входить до нашої спільно-

ти. Та, якщо когось заціка-
вить діяльність організа-
ції, то вони зможуть уже 
наступного літа податися 
на літній освітній курс. 
Це щорічний проект і ко-
жен із 94-х осередків BEST 
організовує його в різні 
пори року. Незадовго вже 
розпочнеться набір на зи-
мовий курс. Ми постійно 
розповідаємо студентам 
про такі можливості. Ко-
жен охочий може написати 
мотиваційного листа й по-
трапити на це навчання, — 
розповіла третьокурсниця 
ІКТА Вікторія Андреєва. 

Упродовж тижня, від 28 
червня до 7 липня, львів-
ський осередок BEST орга-
нізовує свій літній освіт-
ній курс, у рамках якого 
приймає 22 студентів із 
14-ти країн Європи. Тема 
курсу стосується харчо-
вих технологій. Переваги 
такого освітнього про-
екту в тому, що студенти 
вчаться чогось абсолютно 

нового не за своєю спеці-
альністю, подорожують, 
знайомляться.

— Наші студенти та-
кож їдуть до різних кра-
їн. Я, до прикладу, до 
Лісабона (Португалія). 
Там слухатиму курс про 
матеріалознавство — 
доволі цікава й корисна 
тема. А взимку побувала 
в Парижі (Франція) на 
курсі про відновлюваль-
ні джерела енергії. Зага-
лом упродовж літа 25–30 
політехніків помандру-
ють до якихось країн на 
різні навчання. Знаю, 
що й до нас їдуть, щоб 
не лише повчитися, а й 
помандрувати країною, 
найчастіше, окрім Льво-
ва, ще їдуть до Києва й 
Одеси. Це добре характе-
ризує наше місто і країну, 
— додала дівчина.

Молися, мандруй, 
допомагай

Та чи найнасиченішим 
буде літо в тих, хто вирі-
шив бути разом із Цен-
тром студентського ка-

пеланства ЛА УГКЦ. 
Тут є можливості для 
самореалізації на всі 
смаки й можливості. 

Уже цими дня-
ми триває англій-
ськомовний табір у 
Яремчі. Його про-
вадять для учасників 
англійськомовної 
школи ЦСК. 

— Це своєрідний 
підсумок річного 
навчання іноземної 
мови. У Карпатах 
ми поєднаємо нав-
чання, відпочинок, 
різні командні ігри 
— і це все, звичайно, 
англійською мовою, 
— розповів очіль-
ник ЦСК отець Юрій 
Остапюк. — У нас 
щороку нові учас-
ники школи, і, від-
повідно, завжди цей 
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англійськомовний табір 
проходить по-особливо-
му. Хоча, якщо відверто, 
дивує, коли чимало мо-
лоді спершу записуються 
на навчання, оплачують 
курси, а потім не ходять 
на заняття. 

Цього року експери-
ментально також роз-
почали курси польської 
мови й навіть провели 
невеликий табір. У пла-
нах запровадити німецьку 
й інші мови. Та, як наго-
лосив отець Юрій, енту-
зіазму та намірів є дуже 
багато, єдине, що бракує, 
— більшого приміщення 
для того, щоб усе можна 
було реалізовувати. 

Традиційно відбу-
деться студентський та-
бір „Канікули з Богом“. 
Цього разу в Яремчі. Він 
матиме дуже насичену 
відпочинкову програ-
му, щоб молодь могла 
по-справжньому відчути 
літо в Карпатах. Зокре-
ма вже зараз запланова-
но рафтинг, велосипедні 
мандрівки, підкорення 
Говерли, цікаві екскурсії 
та купання в озері Неса-
мовите, гутірки, зустрічі, 
інтелектуальні гри та ще 
багато-багато іншого. 

— Відразу після цьо-
го табору ми привеземо 
до Львова 26-х дітей із 
Красногорівки Донецької 
області. Для них готує-
мо духовно-екскурсійну 
програму від 12 липня. 
Зараз якраз ще потре-
буємо волонтерів, які б 
доєдналися до роботи з 
дітьми. Хочемо повезти 
наших маленьких гостей 
у Гошів, Сколе, до Унів-
ського монастиря, Золо-
чівського замку, Крехова 
чи Жовкви, а також до 
Кам’янки на водоспад. У 
Львові плануємо прове-
сти екскурсію містом, до 
якої запросимо відомих 
львівських батярів, та в 
Шевченківський гай, де 
відбудеться Велика гра й 
варитимемо куліш. Ос-
танній день проведемо в 

Аквапарку та храмі 
свщмч. Олексія За-
рицького, де підго-
туємо святкову ве-
черю, — докладно 
про дитячий табір 
у Львові розпові-
ла співробітниця 
Центру студент-
ського капеланства 
магістрантка ІГСН 
Наталя Гнип.

А від 24 до 30 
липня волонтери 
ЦСК поїдуть до 
К о с т я н т и н і в к и . 
Звідти дітей мають 
намір повезти на 
Хортицю. Там буде 
така ж програма, як 
на „Веселих каніку-
лах із Богом“. Із ними по-
їдуть семінаристи з Рима. 
Для цього табору обрали 
тематику „Маленький 
принц“. 

Паралельно з поїзд-
кою на східні терени в 
серпні відбуватиметься 
табір „Мандруючи з Бо-
гом“. Цього разу буде 
подорож до Алмати (Ка-
захстан). Там учасники 
підніматимуться на одну з 
найвищих гір. У цій країні 
також є парафії УГКЦ, які 
сформувалися ще за часів, 
коли українців висилали 
на ті землі. Щоправда, 
тепер, як зазначив отець 
Юрій, більшість нащадків 
наших земляків уже заси-
мільовані, хоча парафії 
ще існують і радо запро-
шують до себе в гості. 

Завершальним стане 
табір „Школа лідерства“ 
в Коблево. Він буде біль-
ше націлений на навчан-
ня, тож відбуватимуться 
тренінги, лекції. Хоча 
часу вистачить і на відпо-
чинок.

Літо з Центром сту-
дентського капеланства 
традиційно завершиться 
пішою прощею до Унева. 
Цього разу хочуть сфор-
мувати окремо студент-
ську групу, щоб молодь 
перед початком навчаль-
ного року помолилася та 
попросила Господнє бла-

гословення на успішне 
навчання. 

На рідні землі до 
джерел

Незмінним складни-
ком літнього відпочинку 
деяких студентів-політех-
ніків є Табір-експедиція 
„Вирій“. Цьогоріч він від-
буватиметься від 7 до 19 
серпня. 

— Ми беремо новий 
об’єкт для роботи. Нашу 
команду поповнили учас-
ники з різних куточків 
України, хоча є й ті, хто вже 
торік долучався до експе-
диції. Це добра тенденція, 
коли учасники приходять і 
щороку прагнуть залиша-
тися з нами, допомагати, 
продовжувати організову-
вання табору, відкривати 
сторінки нашої історії для 
інших. Цього разу також 
із нами поїдуть нащадки 
переселенців із різних те-
риторій Закерзоння. Тому 
маємо бажання помандру-
вати трохи далі — на Холм- 
щину, яку ми не дуже добре 
знаємо, тож разом із учас-
никами будемо її відкри-
вати. Також заїдемо на 
Західну Лемківщину, щоб 
познайомитися з тамтеш-
німи лемками. Попередньо 
вже домовилися, що в ос-
танні дні табору прове-
демо символічну ватру з 

ними, щоб познайомитися 
з молоддю, яка там мешкає, 
— розповіла комендант та-
бору-експедиції „Вирій“ 
Христина Дубницька.

Цьогоріч більше уваги 
планують приділити саме 
реставраційній частині 
табору. Власне відновлю-
вальні роботи провадять 
студенти ІАРХ, які здобу-
вають спеціальність рес-
тавраторів.

— Зазвичай під час та-
борування з „Вирієм“ ми 
працюємо з каменем. Це 
не надто поширена рес-
тавраційна практика, тож 
для наших студентів і ці-
каво, і корисно, до того ж 
робимо ми все в польових 
умовах і за обмежений час. 
Ми відновлюємо надгроб-
ки, робимо їхні креслення, 
як і самого цвинтаря, про-
водимо інвентаризацію. 
Паралельно багато вчимо-
ся, слухаємо лекції, напри-
клад, про те, як правильно 
розчистити написи, щоб 
не знищити їх. Викладачі 
радо погоджуються до та-
кої співпраці та допомоги 
нам. Для мене це другий 
табір. Спершу я їхала як 
учасниця, а тепер — ор-
ганізовуватиму реставра-
ційну частину, — додала 
інженер кафедри рестав-
рації ІАРХ Олена Фоміна.

Наталія ПАВЛИШИН
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літні рекреації

Синевир — більше, ніж озеро
Коли чуємо про Синевир, одразу уявляємо найбільше озеро 

Українських Карпат, проте не кожен знає, що це не лише назва 
водойми, а й національного природного парку.

1974 року було організовано 
ландшафтний заказник загально-
державного значення „Синевирське 
озеро“, а згодом, 1989-го, за рішен-
ням уряду України — національний 
парк „Синевир“, у межах Міжгірсько-
го району Закарпатської області. До 
складу парку входить вісім об’єктів 
природо-заповідного фонду Украї-
ни.

Сьоме диво України, Морське 
Око, візитівка Карпат — усе це про 
Синевир, найбільше в Україні гір-
ське озеро. За легендою, водойма 
утворилася зі сліз дівчини Синь, 
якими та оплакувала смерть свого 
коханого — Вира. Батько Сині вбив 
хлопця, бо не хотів, аби його донька 
пов’язала долю із бідним пастухом. 
Очі Сині були синішими за небо, саме 
цим місцеві пояснюють красу озера. 
Водойма й справді якась магічна: 
коли ти просто дивишся на неї — 
звичайне озеро, нічого особливого, 
жодних яскравих відмінностей від 
інших озер, але якщо зробити світ-
лину, то на ній можна побачити, як 
небо й вода зійшлися у двобої за ста-
тус „найсинішого“, концентрація 
кольору колосальна. Кожен із нас 
у своєму житті скаржився на те, що 
світлина не передає всієї краси крає-
виду, споруди тощо, у випадку із Си-
невиром — навпаки, навіть у дитячих 
руках фотоапарат додає магічності. 
На згадку про закоханих на бере-
зі озера постала скульптурна група 
„Синь і Вир“, вирізана з червоного 

дерева, вага якої становить 30 тонн, 
висота — 13 метрів. Віддзеркалення 
монумента в озері символізує без-
смертя любові.

Озеро наповнюють гірські річ-
ки та джерела, саме тому вода над-
звичайно чиста й прозора, крізь неї 
видно косяки форелі, яка є одним із 
основних мешканців Синевиру. Інша 
дивина — численні колонії пуголов-
ків жаб, які чорною рамкою оточили 
озеро вздовж його берегів. Звідки 
така кількість і що з ними буде згодом 
— невідомо. Легка прохолода, наси-
чений, але свіжий запах хвої, велич 
гір і дзеркальносиня гладь води не за-
лишають нікого байдужим і надовго 
врізаються у пам’ять.

Окрім озера, у парку є ще створе-
ний 2011 року Реабілітаційний центр 
бурого ведмедя, який найбільше при-
пав мені до душі. Центр узяв під за-
хист тварин, котрі зазнали жорсто-
кого поводження чи потерпіли від 
стихійних лих. Метою проекту є не 
лише захист звірів, а й відтворен-
ня їхньої природної популяції, по-
глиблені дослідження найбільшого 
хижака України, а також розвиток 
природоохоронної, наукової, еколо-
го-освітньої та рекреаційної роботи.

Покалічених, виснажених, го-
лодних ведмедів рятували в різних 
куточках України — забирали із 
зоопарків, цирків, ресторанів, баз 
відпочинку, вилучали в контрабан-
дистів. Майже кожна тварина, а їх є 
вісімнадцять, мала психічні розлади, 

оскільки її „вирвали“ із природньо-
го середовища існування і змусили 
жити в умовах, непритаманних не 
лише для ведмедів, а й взагалі для 
будь-яких живих істот.

Найбільше страждань зазнав 
ведмідь Потап. Тварина жила в тіс-
ній клітці спортивного клубу „Барс“, 
що у Луганську, нашийник власники 
одягнули на Потапа ще коли він був 
крихітним ведмежам. Ведмедя вико-
ристовували як приманку для мис-
ливських собак. Потап ріс, наший-
ник урізався в тіло, що призвело до 
утворення глибокої рани, тварина 
роками невимовно страждала, по-
гіршував ситуацію й брак належних 
для утримання умов. Потапа забра-
ли через суд, а колишнього господаря 
зобов’язали сплатити штраф за пога-
не поводження із твариною.

На щастя, лихо минуло, і тепер 
урятовані ведмеді гуляють, грають-
ся, впадають у зимову сплячку, що 
свідчить про їхню реабілітацію.

Вольєр реабілітаційного центру 
розташований на ділянці лісу пло-
щею 12 гектарів. У верхній частині 
споруджено шість кліток та дві сек-
ції для утримання груп і тварин оди-
наків різного віку, стану здоров’я, у 
яких розташовані басейни й барлоги. 
Усю територію огороджено електро-
мережею.

Особливо вражає „безголовість“ 
і дикість деяких відвідувачів: на сіт-
ці-огорожі, яка розділяє туристичну 
стежку й вольєр, висять таблички 
про те, що підходити близько, кри-
чати й, тим паче, годувати тварин 
суворо заборонено. Байдуже! Не зу-
пиняють туристів і сповіщення про 
те, що до огородження підведено 
струм — вони все одно притуляють-
ся до клітки, вилізають на неї, кида-
ють ведмедям їжу, кличуть їх, пхають 
усередину руки, незважаючи на те, 
що хижак є на відстані двох метрів 
— якби могли, то запхали би туди й 
свої голови! Селфі ціною здоров’я чи 
навіть життя — безкоштовна атрак-
ція, від якої наглядачі парку постійно 
відмовляють своїх відвідувачів.

Як я вже згадувала, площа центру 
— 12 гектарів, тож, щоб таки побачи-
ти бодай одного ведмедя, потрібно 
бути справжнім щасливцем. Нам по-
таланило зустріти п’ятьох.

Анастасія МОЗГОВА| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ас
та

сі
ї М

оз
го

во
ї



ч. 21-22 [2981-82]
6 липня  — 30 серпня 2017 25ПЕРЕРВА

Кросворд
Горизонтально:
3. Музичний інтервал між першим і сьомим ступенем 
діатонічної гами. 6. Той, хто захопив територію чужої 
держави внаслідок воєнних дій; загарбник, поневолю-
вач. 9. Розправа з політичними супротивниками із за-
стосуванням насильства аж до фізичного знищення. 
10. Заокруглений на кінці погон, який належить до па-
радного однострою офіцерів. 12. Угорський народний 
танець. 13. Священна квітка в Індії. 14. Лапа моржа, 
тюленя. 15. Стиль спортивного плавання. 16. Епоха 
завоювань іспанцями й португальцями Центральної і 
Південної Америки, які супроводжувалися спустошен-
ням, пограбуванням і винищенням поневолених наро-
дів. 19. Фахівець, котрий знімає кінофільми. 21. Апарат 
для дихання людини під водою. 24. Церковна відправа 
у християнстві, під час якої виконують обряди, пов’яза-
ні з таїнством причащання; обідня, меса. 27. Сила, яка 
протидіє рухові або силі. 30. Німецький зоолог ХІХ ст., 
автор твору „Життя тварин“. 32. Роман російського 
письменника Ф. Достоєвського. 33. Парадний плащ мо-
нархів, а також одяг суддів та адвокатів під час судових 
засідань. 34. Неспокій, хвилювання, зумовлені чим-не-
будь; обтяжливий, неприємний обов’язок. 35. Болотний 
або рудниковий газ. 36. Лопатковий двигун, який пере-
творює енергію води, пари на механічну енергію оберто-
вого вала. 37. Місто в Італії, відомий центр виробництва 
смичкових музичних інструментів.
Вертикально: 
1. Художник, творчість якого присвячена воєнній те-
матиці. 2. Астрологічний прогноз, який складають для 
„провіщання“ долі людини, на підставі розташування 
небесних світил. 3. Назва невисокої гори з округлою 
вершиною у Забайкаллі. 4. Лідер у велосипедних гонках. 
5. Переплетені металеві прути на вікнах. 7. Характерна 
ознака, постійна властивість чогось. 11. Сукупність тер-
мінів, уживаних у будь-якій галузі науки, техніки, мисте-
цтва. 12. Геометрична фігура — квадрат, паралелограм, 
трапеція. 17. Сорт білої глини, яку використовують для 
виготовлення посуду. 18. Народний поет, співець і му-

зикант у кавказьких народів. 19. Цю тварину вважають 
еталоном упертості. 20. Летовище у Парижі. 22. У фут-
болі, хокеї — гравець, який захищає свої ворота. 23. Ко-
лекціонер монет, медалей. 25. Природжені складні акти 
поведінки тварин, що виявляються у прив’язаності їх до 
певної території проживання, у щорічному повертанні 
птахів-мігрантів до того самого гнізда, де вони жили 
торік. 26. Місто в Болгарії, де щорічно відбуваються 
фестивалі гумору. 28. Національна скаутська організа-
ція України. 29. Великий населений пункт. 31. Найкращі 
екземпляри рослин, що їх відбирають для розведення 
нових сортів. 
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Відповіді на кросворд, опублікований у числі 20
Горизонтально: 7. Смілка. 8. Пустир. 10. Депозит. 11. Калина. 12. Албена. 13. Алібі. 
15. Парафін. 18. Наргіле. 21. Драматург. 22. Макраме. 26. Зеленка. 29. Спазм. 30. Бо-
гара. 32. Каолін. 33. Ремарка. 34. Кронос. 35. Кастро.

Вертикально: 1. Острава. 2. Відлига. 3. Шкода. 4. Бухта. 5. Стрибог. 6. Арсенал. 
9. Софіт. 13. Антарес. 14. Індуїзм. 16. Ранок. 17.  Федра. 19. Регул. 20. Ібсен. 23. Агогіка. 
24. Реактор. 25. Карат. 27. Еполети. 28. Клінтон. 31. Аргон. 32. Кагат. 

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 19
Горизонтально: 5. Ондатра. 7. Анархія. 8. Пігмаліон. 9. Вайда. 11. Анхіз. 13. Сукно. 
15. Талія. 17. Берег. 18. Оркестр. 19. Катет. 20. Надир. 22. Панда. 24. Карст. 26. Ряска. 
27. Амальгама. 28. Маестро. 29. Антарес.

Вертикально: 1.  Антракт. 2.  Стопа. 3.  Варна. 4.  Кіплінг. 6. Аргус. 7. Авізо. 
10.  Делікатес. 12.  Нормандія. 14.  Капелан. 16.  Яхонт. 17.  Баран. 19.  Квадрат. 
21. Рикошет. 22. Прадо. 23. Агама. 25. Тарту. 26. Растр.  

J J J
У кабінеті шефа:
— Ти хороший працівник, проси все, 
що хочеш.
— Можете підвищити мені платню?
— Я сказав усе, що хочеш, а не все, про 
що мрієш!

J J J
Жінка запитує адвоката:
— Якщо я застрахую життя свого чо-
ловіка на 1 млн гривень, а завтра він 
помре, що я отримаю?
— Довічне ув’язнення.

J J J
— Ми одружені всього три дні, а ти 
вже починаєш сваритися??
— До тебе в мене було вже п’ять чоло-
віків, тому я краще знаю, коли почина-
ти сваритись!
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Колективи Інституту хімії та хімічних технологій Національно-
го університету „Львівська політехніка“ та кафедри органічної 
хімії з глибоким сумом сповіщають, що 26 червня 2017 р. на 86-
му році пішов з життя кандидат хімічних наук, доцент кафедри 
органічної хімії

Олексій Костянтинович
 Літковець

і висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійного.

Колектив кафедри технології маши-
нобудування ІІМТ Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ ви-
словлює співчуття завідувачу кафедри 
професору Ігорю Євгеновичу Грицаю 
та родині з приводу тяжкої непоправ-
ної втрати смерті матері 

Надії Григорівни Жук.

Колектив управління науково-дослід-
ної частини Національного університету 
„Львівська політехніка“ висловлює щирі 
співчуття начальнику науково-дослідної 
частини Лілії Володимирівні Жук та її ро-
дині з приводу тяжкої непоправної втра-
ти — смерті батька 

Володимира Івановича Тягнирядка.

Колектив Інституту прикладної математики та фундамен-
тальних наук Національного університету „Львівська по-
літехніка“ висловлює щирі співчуття декану повної вищої 
освіти Григорію Володимировичу Понеділку з приводу важ-
кої втрати — передчасної смерті дружини 

Ірини.
Поділяємо горе, сумуємо разом з Вами.

Колектив кафедри технології орга-
нічних продуктів Інституту хімії та 
хімічних технологій Національного 
університету „Львівська політехні-
ка“ висловлює щире співчуття до-
центові кафедри ТОП Наталії Іванів-
ні Березовській з приводу смерті її

батька.

Колективи Інституту підприємництва та 
перспективних технологій Національного 
університету „Львівська політехніка“ та кафедри 
економіки і маркетингу глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті доцента кафедри, 
чудового фахівця, надійної колеги 

Надії Теодозіївни Малої
і висловлюють сердечні співчуття родині та друзям покійної.

Колектив Видавництва Львівської політехніки 
глибоко сумує з приводу передчасної смерті на-
шої колеги 

Ірини Жировецької,
чудової, надзвичайно відповідальної, надійної 
людини, найкращого фахівця, глибоко шановано-
го усім колективом. Світлу пам’ять про неї назавжди збережемо у 
наших серцях. Висловлюємо співчуття рідним і сумуємо разом з 
ними. 

Висловлюємо щирі та глибокі співчуття начальникові Науково-до-
слідної частини Національного університету „Львівська політехні-
ка“ Лілії Володимирівні Жук та поділяємо її горе з приводу непо-
правної втрати — смерті її батька 

Володимира Івановича 
Тягнирядка.

Він прожив довге і нелегке життя, був турботливим і чуйним бать-
ком, вихователем та вчителем для своїх дітей та онуків, відкривши 
широкий світ для них і поставивши їх на ноги. Володимир Іванович 
не пережив непоправної втрати — смерті коханої дружини, котра 
кілька тижнів тому відійшла в інший світ, залишивши по собі най-
світлішу пам’ять і спогади. 
Висловлюємо також свою щиру жалобу всім родичам та близьким 
покійного. 

Ректорат і профком працівників 
Національного університету 

„Львівська політехніка“

#ВсіНаШеФест
Фестиваль Тараса Шевченка 
19 червня презентував кліп на 
пісню „Всі на Ше.Фест“.

У сюжеті відео двоє хлопців добираються 
до фестивалю в Моринцях. Один — корис- 
туючись сервісом BlaBlaCar, другий — авто-
стопом. За іронією долі вони опиняються в 
одному авто. Під час поїздки до Моринців 
водій вирішив доєднатися до юнаків на фес-
тивалі, відклавши свої справи. 

У кліпі використали пісню на слова Міхи 
Невідомського (реп-колектив „Апокриф“) та 
Єлизавети Тарасової. Цей трек вони презен-
тували на честь 203-ї річниці від народження 
Тараса Шевченка. Режисер кліпу — директор 
агенції Voznyakproduction Василь Возняк.

Нещодавно організатори запустили 
флешмоб #ВсіНаШеФест, переможці якого 
отримають цінні подарунки. Суть флешмо-
бу в тому, щоб зробити відеозапрошення 
друзів на фестиваль зі своєї сторінки в соц- 
мережах.

Нагадаємо, свято відбудеться 12–13 
серпня в селі Моринці (Звенигородський 
район Черкаської області). Це вже буде чет-
вертий фестиваль, присвячений Шевченку. 
Вхід на подію вільний.

До уваги передплатників тижневика 
„Аудиторія“!

У зв’язку з літніми канікулами і відпускним 
періодом в університеті, у другому півріччі 2017 
року спарені числа 23-24 вийдуть 31 серпня.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з прийдешнім днем народ-
ження ректора Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ 

Юрія Ярославовича  
БОБАЛА.

Завдяки наполегливій творчій праці, компетентності, висо-
кому професіоналізму Ви здобули шану й повагу в колективі 
нашого університету та в широких колах освітян і науковців 
України й закордоння. 
Ваша активна громадянська позиція, служіння ідеалам доб- 
ра та справедливості завжди будуть прикладом для наслі-
дування, а вірність обраній справі сприятиме вихованню 
покоління інтелектуальної патріотичної когорти нації, 
висококваліфікованих фахівців.
Щиро зичимо Вам, шановний Юрію Ярославовичу, сил 
і наснаги для здійснення найсвітліших сподівань та за-
думів. 

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ 
ЛІТА!

Колектив Інститу-
ту сталого розвитку 
імені В’ячеслава Чорновола Національ-
ного університету „Львівська політех-
ніка“ щиро вітає з днем народження 
директора інституту — доктора тех-
нічних наук, професора, заслуженого 
діяча науки і техніки України

Олександра Івановича 
МОРОЗА.

Бажаємо Вам міцного здоров’я та 
невичерпної енергії, щастя, благопо-
луччя, успіхів у всіх Ваших починан-
нях. Нехай усі задуми втілюються в 
життя і приносять Вам лише задово-
лення!

експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 

диплом ЖВ-1 № 056517, виданий Львівським 
політехнічним інститутом на ім’я Душниць-
кого Михайла Ярославовича;
диплом МВНХ № 015157, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Костів Юлії Богданівни;
залікову книжку № 16138048, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Стрільця Дениса Геннадійовича; 
залікову книжку № 16138153, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Зеленчука Миколи Петровича;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Юровича Володимира Федоровича;
студентський квиток № 11001318, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Романик Ганни Іванівни;
студентський квиток ВК № 10716137, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дем’янчук Людмили 
Юріївни;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Петах Діани Ігорівни;

студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Запотічної Яніни Миколаївни;
студентський квиток № 1405473, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мартинюк Надії Романівни;
залікову книжку №  1213713, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Дутка Ярослава Олеговича;
залікову книжку №  1213721, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Скиби Святослава Володи-
мировича;
залікову книжку № 1604035, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Кобильчака Богдана Андрійо-
вича;
студентський квиток ВК № 10965125, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Романова Михайла Олек-
сандровича;
студентський квиток №  11162222, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Луба Мавава Дані;
студентський квиток, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Диди Анастасії Іванівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Малець Тетяни Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Фітяк Христини Василівни;
залікову книжку № 1605485, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Потокіної Наталії Олександрівни;
студентський квиток №  10966425, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Могорт Валентини Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Новосада Олеся Віталійовича;
студентський квиток №  10317051, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Перепечай Яни Вікторівни;
студентський квиток ВК № 10998827, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Колеснікової Яни Олексіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Жеребецького Остапа Олеговича;
студентський квиток №  10966220, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Грималовської Анни Олегівни.
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136
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Наталія ПАВЛИШИН
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Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 3,26 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 171040
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культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
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і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
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