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Як дбаєте про свою інформаційну 
безпеку в мережі?

Нині ніхто не є повністю 
захищений від того, 
що у його комп’ютер, 
зламавши код, можуть 
проникнути й скористатися 
конфіденційною інформацією 
у корисливих цілях. Ця біда, 
коли за справу беруться 
несумлінні, особливо ворожі 
професіонали, може неспо-
дівано підстерегти будь-кого. 
Саме тому Закон України „Про 
основні засади забезпечення 
кібербезпеки України“ має 
на меті захищати життєво 
важливі інтереси людини, 
суспільства та держави 
загалом під час використання 
кіберпростору, своєчасно ви-
являти, запобігати і нейтра-
лізувати реальні і потенційні 
загрози національній безпеці 
України. 

Над проблемою захисту 
комп’ютерів від ворожих 
кібератак працюють найкращі 
мережеві інженери і 
програмісти світу, створюючи 
безпечні комп’ютерні системи 
і додатки. Ця робота є дуже 
складною і трудомісткою, до 
того ж не завжди оберігає від 
навмисного чи несанкціоно-
ваного вторгнення у робо-
ту комп’ютера, яке завдає 
непоправну шкоду державі. 

Загалом безпечна комп’ютерна 
інформаційна система мала 
б коректно і в повному обсязі 
реалізовувати цілі й наміри 
власника. Але наразі так не є, 
тож усі користувачі інтернету 
і соціальних мереж є в зоні 
ризику. Приємно, що люди, з 
якими довелося спілкуватися 
цього дня, знають, як 
уберегтися від комп’ютерних 
шахраїв: вони не читають 
вкладень електронних листів 
від ненадійних відправників, 
ігнорують невідомі 
повідомлення, зберігають 
резервну копію даних, не 
готові будь-кому повідомити 
свій пароль до комп’ютерної 
системи. І це тішить, адже 
береженого, як мовиться, і 
Бог береже.

Рената Ісайович, студентка другого курсу Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 

техніки:

Спілкуюся тільки з перевіреними 
людьми

В інтернеті спілкуюся тільки з людьми, яких добре знаю. 
У соціальних мережах (і тільки перевірених) контактую з 

однокурсниками, де ведемо мову лише про навчання. На моє-
му ноутбуці стоїть пін-код, у соціальних мережах — пароль. На деякі сай-
ти заходжу дуже рідко, оминаю підозрілі. Про них можна дізнатися із самих                  
соцмереж (на які сторінки не варто підписуватися, з якими людьми краще не 
знатися). Про це попереджають мене і друзі.

 Юрій Демчук, аспірант другого року навчання Інституту 
хімії та хімічних технологій:

Пильним треба бути не лише                                          
в соціальних мережах

Найкраще — не спілкуватися ні з ким у соцмережах, не 
заходити в інтернет (усміхається). Але нині важко від того 
утриматися. Користуюся різними антивірусами, читаю в 
інтернеті тільки потрібну інформацію. Намагаюся не „лази-
ти“ по інших ресурсах, чужих ігнорую, бо маю вузьке коло людей, яким можу 
довіряти. Хоча казуси трапляються. Нещодавно до мене подзвонив „спів-
робітник СБУ“. Його цікавила моя банківська картка. Цей номер телефону 
загалом ніхто не знає, тому мені стало цікаво, звідки він про нього довідався. 
Після мого запитання на тому боці відразу поклали слухавку. Тому пильним 
треба бути не лише в соціальних мережах та інтернеті.

Юлія Пущіль, спеціаліст першої категорії Інституту 
адміністрування та післядипломної освіти:

„Не переходжу межі дозволеного“
Дбаю, щоб ніхто чужий не зайшов у мій комп’ютер через 
якусь програму. На моєму комп’ютері стоїть антивірус, 
не відкриваю сумнівні листи, не заглядаю у різні „віко-
нечка“. У соцмережах не переглядаю посилання. Якось 
інтуїтивно не переходжу межі дозволеного: не беру участі в 
різних опитуваннях (хіба на спеціалізованих сайтах), не запрошую у „друзі“ 
незнайомих людей. 

Опитувала і міркувала Катерина ГРЕЧИН

Вікторія Гороновська, студентка другого курсу Торговельно-
економічного університету:

„Зайвої інформації про себе не даю“
Про інформаційну безпеку знаю загалом небагато. Однак, 
у соцмережах не даю зайвої інформації про себе, добре 

думаю, перш ніж щось писати. Користуюся ліцензованими 
програмами. На ноутбуці пароль не ставлю, а коли хтось із 

друзів бере його, то знаю, що нічого поганого від мого імені 
не напише і не зробить. Негативних ситуацій, слава Богу, не було.
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непересічна зустріч

Військові НАТО зацікавилися нашим 
університетом
Коли чуємо про участь військових НАТО 

в тих чи інших миротворчих місіях, 
найперше, що спадає на думку, — гарантія 
успіху. З представниками військових 
частин армії США, що дислокуються в 
Європі, зустрілися студенти нашого 
університету 26 квітня.

Уже понад півроку 
вони проводять бойову 
підготовку наших воїнів 
у Міжнародному центрі 
миротворчості та безпе-
ки Національної академії 
сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдач-
ного на Яворівському по-
лігоні.

Знайомлячись із уні-
верситетом, військові заві-
тали до ректора Львівської 
політехніки професора 
Юрія Бобала. Обговорюю-
чи сучасну ситуацію в краї-

ні, ректор наголо-
сив на важливості 
українсько-амери-
канської співпраці 
в галузі оборони. 

А молоді ціка-
во було дізнатися 
про те, як ці чоло-
віки пов’язали свої життя 
з військовою службою, 
про особливості служіння 
військового капелана — 
він не має права носити 
зброю, тому завжди пере-
буває у супроводі власно-
го охоронця. Також гості 

розповіли про свою участь 
у партнерській місії Об’єд-
наної багатонаціональ-
ної тренувальної групи 
(JMTG-U), спрямованої 
на вишкіл українських 
військовослужбовців за 
стандартами НАТО. По-

ділилися враженнями від 
України, зокрема від Льво-
ва, а також похвалилися, 
що за час перебування тут 
навіть вивчили трохи мову 
і почуваються майже укра-
їнцями.

Наталія ПАВЛИШИН

особлива місія

Представники ОБСЄ зустрілися з політехніками

Студенти-юристи Інституту права та психології 26 квітня 
мали унікальну можливість — поспілкуватися з першим 

заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 
Україні Александром Хугом. Ініціював зустріч директор цього 
інституту професор Володимир Ортинський.

Перед зустріччю зі студентами 
Александр Хуг розмовляв із ректо-
ром Львівської політехніки профе-
сором Юрієм Бобалом. 

Гість ознайомив молодь із голов-
ними завданнями місії — спостеріга-

ти за ситуацією на території, де три-
ває російсько-український збройний 
конфлікт, та сприяти налагодженню 
діалогу між сторонами війни. 

Спеціальна моніторингова місія 
ОБСЄ почала свою роботу в Україні 

одразу після Революції 
Гідності, коли 2014 року 
загострилася ситуація на 
півдні та сході країни. 

До складу місії вхо-
дять представники 40 
країн світу, більшість 
спостерігачів зі США та 
ЄС. Від початку війни на 
Донбасі чисельність місії 
збільшилася до півтисячі 
представників. Із них — 
350 ведуть моніторинг у 
Донецькій та Луганській 
областях.

Александр Хуг пояснив студен-
там, що Спеціальна моніторингова 
місія ОБСЄ не намагається виріши-
ти конфлікт фізичним способом. Го-
ловні цілі моніторити та повідомля-
ти про конфлікт, а також закликати 
сторони конфлікту до діалогу. ОБСЄ 
не може праводити жодних розслі-
дувань чи робити якісь висновки. 

Для моніторингу ситуації на 
окупованих територіях та на фрон-
ті спостерігачі застосовують різні 
технічні засоби: безпілотні літальні 
апарати, спеціальні камери, акус-
тичні камери, супутникові знімки 
тощо. Це допомагає виявляти важке 
озброєння, яке не відвели всупереч 
Мінським домовленостям. І таких 
порушень є чимало.

За минулий рік представники мі-
сії ОБСЄ здійснили понад 25 тисяч 
патрулювань і зафіксували близько 
400 тисяч порушень режимів при-
пинення вогню та майже 2,5 тисячі 
перешкод для виконання мандата. 

Наталія ПАВЛИШИН
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професійне свято

Менеджери, що лікують душу
УЛьвівській політехніці 23 квітня викладачі і студенти кафедри 

теоретичної та практичної психології ІНПП уперше відзначали 
своє професійне свято — День психолога.

На кафедрі навчається 702 
студенти, з якими своїми знан-
нями діляться фахові, відпові-
дальні та кваліфіковані викла-
дачі. Вони вміють і знають, чого 
слід навчити своїх вихованців, 
щоб ті стали добрими психоло-
гами, корисними для людей і 
своєї країни. Нині тут готують 
третій випуск бакалаврів і вже 
двічі випустили магістрів. 

Від імені ректора і від себе 
особисто присутніх привітав 
директор ІНПП професор Во-
лодимир Ортинський, побажавши 
колективу зреалізувати свої задуми у 
практичній та науковій діяльності. А 
студентам — знайти себе в Україні, 
адже така ситуація, коли психологів 
недооцінюють у своїй державі, дов-
го не триватиме. Директор вручив 
нагороди — грамоти і подяки ін-
ституту за чудову працю і навчання 
— найкращим працівникам кафедри 
і студентам. 

З вітальним словом виступив і 
завідувач кафедри професор Мирон 
Варій. Він, зокрема, відзначив, що 

„живемо в епоху, коли визначаль-
ними для розвитку людства, кожної 
держави і добробуту кожної осо-
бистості є знання. І зачерпнути їх 
можна із двох джерел: науки і пси-
хології людини“. На його думку і 
переконання доцента кафедри Ірини 
Сняданко, психологію потрібно ви-
вчати„не заради оцінок і дипломів, 
а заради глибоких знань, які нині є 
передовою зброєю“. Вони поради-
ли молодому поколінню „осягнути 
всі таємниці людської психіки“: „не 
просто проникнути в тайни людини, 

її свідомість і підсвідомість“, а стати 
„справжніми менеджерами, що ліку-
ють душу“, адже „за психологією — 

майбутнє“. 
Цікавим був і виступ доцен-

та кафедри Юрія Вінтюка, який 
глибоко проаналізував розви-
ток психології у Львові, зокре-
ма у Львівському університеті, 
згадав про тих, хто запроваджу-
вав і розвивав цю науку в краї. 

До свого свята студенти під-
готували невеличкі стіннівки. 
Журі, оглянувши їх, визначило 
перші три призові місця. Най-
креативнішими були студенти 
групи ПС-21. Вони здобули пе-
ремогу. Два других місця роз-

ділили групи ПС-22 і ПС-31. Третє 
місце у групи ПС-32. Переможці от-
римали солодкі призи.

Від молодіжної аудиторії при-
сутніх привітала студентка Оксана 
Кобецька, а від гостей — старший 
викладач Національної академії су-
хопутних військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного Ірина Гузенко. На 
завершення святкування художнім 
словом і піснями потішили студенти 
перших — третіх курсів. 

Катерина ГРЕЧИН

конференція

Психологія національної безпеки
Колектив кафедри теоретичної та практичної психології 

ІНПП 26 квітня провадив Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію, на якій говорили про психологію національної 
безпеки і благополуччя особистості.

У роботі конференції взяли 
участь і виступили представники 
багатьох ЗВО України. Активни-
ми були і студенти спеціальності 
„Психологія“, які долучилися до 
конкретної, ділової розмови на-
уковців. Перед початком робо-
ти присутні хвилиною мовчання 
вшанували жертви Чорнобильської 
катастрофи, оскільки конференція 
проходила у її чергову річницю.

На пленарному і секційних за-
сіданнях відбулася дискусія щодо 
психологічної безпеки держави, су-
спільства, особистості. Доповідачі 

аналізували найрізноманітніші ви-
міри і зрізи цієї проблематики: від 
загальнонаціонального масштабу 
до рівня окремої особи. 

Основою теоретико-концепту-
альних напрацювань конференції 
стала концепція психології націо-
нальної безпеки авторства очіль-
ника кафедри професора Мирона 
Варія. Підготовлено рекоменда-
ції щодо підвищення рівня націо-
нальної безпеки і добробуту гро-
мадян. 

— Ще з 1991 року в Україні го-
ворять про соціально-економічну, 

політико-психологічну, духову та 
інші кризи, — говорить Мирон Ва-
рій. — Люди вірять в ілюзію, що всі 
проблеми можна подолати розпо-
ділом повноважень влади, зміна-
ми у структурі, дотаціями інших 
держав в нашу економіку тощо. 
Насправді спочатку треба змінити 
психологію самої людини, адже ві-
домо, що психологія національної 
безпеки прямо залежить від пси-
хіки окремого громадянина, соці-
альної психіки людських спільнот. 
Словом: свідомість українців має 
бути скерована на збудування, а 
не на руйнування. А виправити цю 
ситуацію покликані саме кваліфі-
ковані психологи.

Катерина ГРЕЧИН
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олімпіади

Змагалися найкращі
Нещодавно студенти Львівської політехніки взяли участь у 

II етапі всеукраїнських студентських олімпіад. Одна з них 
пройшла у Національному технічному університеті „Харківський 
політехнічний інститут“, дві інші — у Львівській політехніці.

І знову перемога
Студент кафедри теоретичної 

та загальної електротехніки Андрій 
Ціж уже вдруге здобув перемогу на 
Всеукраїнській студентській олім-
піаді з електротехніки для студентів 
неелектротехнічних спеціальностей 
ЗВО, що проходила у Харкові 17–19 
квітня. Спільно зі студентом ІХХТ 
Андрієм Ковальчуком хлопці посіли 
друге командне місце. Успіху спудеї 
досягнули як завдяки наполегливій 
індивідуальній праці, так і за великої 
підтримки і професійної допомоги 
старшого викладача кафедри теоре-
тичної та загальної електротехніки 
Наталії Мусихіної.

Допомогли знання 
У Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з навчальної дисципліни 
„Деталі машин та основи конструю-
вання“, яка відбулася 25–27 квітня, 
взяло участь 38 студентів із 20 закла-
дів вищої освіти України. Олімпіада 
проходила у два тури, під час яких 
студенти робили розрахунки дета-
лей машин, конструювали складальні 
одиниці деталей машин та відповіда-
ли на тестові завдання.

Беззаперечну перемогу здобув 
студент третього курсу Львівської 
політехніки Юрій Войчишин (на світ-
лині), набравши понад 92 бали. Як від-
значив хлопець, „задачі, на перший 

погляд, були складні, „за-
кручені“, але якщо є знан-
ня з теоретичної механіки, 
опору матеріалів та інших 
технічних предметів, 
то розв’язати їх не 
складно“. Два дру-
гі місця розділили 
Леонід Мосейчук 
(Національний 
у н і в е р с и т е т 
біоресурсів і 
природокорис-
тування) і Ан-
дрій Бараненко 
(Сумський держав-
ний університет). 
Три треті місця по-
сіли Анна Цасюк 
(Київський наці-
ональний універ-
ситет будівництва та архітектури), 
Олександр Поздняков (Львівський 
національний аграрний універси-
тет) і Владислав Чорний (Націо-
нальний аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Жуковського „Харківський 
авіаційний інститут“). Разом із ди-
пломами переможці отримали пода-
рунки від директора фірми „Прогре-
стех-Україна“ Андрія Фіалковського. 
Група студентів отримала грамоти в 
номінаціях „Найактивніші учасники 
олімпіади“ і „За нестандартність у 
розв’язанні задач“, а всі інші — сер-
тифікати. Грамоти отримали й най-
активніші члени журі.

Надійна платформа для 
вступу до магістратури 

На Всеукраїнську студентську 
олімпіаду з англійської мови для за-
кладів вищої освіти, де англійська 
мова не є спеціальністю, що пройшла 

26–27 квітня на кафедрі прикладної 
лінгвісти, зібралося 120 студентів 
з 87 ЗВО України. Олімпіада (вже 
вдруге) проходила у два тури. 
Першого дня її учасники викону-

вали завдання з аудіювання, чи-
тання та використання мови 
у формі комп’ютерного тес-
тування з автоматизованою 
перевіркою результатів. У 
другому турі взяв участь 
21 переможець першого 
туру. Вони писали есе та 
мали усну бесіду із члена-
ми журі. 

Після підбиття підсумків 
олімпіади, впевнену перемогу 

здобула студентка четвертого 
курсу Львівської політехніки 
Тетяна Матвійок. П’ять других 
місць розділили Микола Мо-
розов (Львівська політехніка), 

Євген Терентьєв (Острозька акаде-
мія), Михайло Літовка (НТУ „ХПІ“), 
Владислав Куліков (НМУ ім. О. Бого-
мольця), Артем Апостол (Херсонська 
державна морська академія). Семеро 
учасників олімпіади посіли треті міс-
ця. Визначилися й переможці в номі-
націях „За найкраще усне мовлення“, 
„За найкращий письмовий виклад 
своєї думки в есе“ та „За найкраще 
виконання тестових завдань“.

Особисті результати учасників 
олімпіади є надійною платформою 
для їхнього вступу до магістратури.

Підготувала Катерина ГРЕЧИН

із головної зали

Пріоритети розвитку Політехніки
В актовій залі 24 квітня від-

булося чергове засідання 
Вченої ради.

Як завжди, почали з приємно-
го. За багаторічну сумлінну пра-
цю, вагомий особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів та плідну науково-пе-
дагогічну діяльність МОН України 
нагородило нагрудним знаком „За 

наукові та освітні досягнення“ за-
відувача кафедри історії України та 
етнокомунікацій професора Поліну 
Вербицьку. Почесну грамоту Львів-
ської політехніки отримав завідувач 
кафедри загальної хімії професор 
ІХХТ Володимир Старчевський, 
а медаль „За видатні заслуги пе-
ред Львівською політехнікою“ — 
вчений секретар НТБ Володимир 
Шишка. Ректор вручив нагрудні 

знаки „Відмінник освіти“ доценту 
кафедри механіки та автоматиза-
ції машинобудування Володимиру 
Боровцю і професору кафедри елек-
троприводу та комп’ютеризованих 
електромеханічних систем Андрію 
Куцику, а грамоту МОН України — 
доценту кафедри органічної хімії 
Оресту Гевусю. 

Закінчення на 6 с. m
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круглий стіл

Як можуть розвиватися сучасні педагоги?
Українські та закордонні педагоги обговорили питання свого 

професійного розвитку в умовах реформування освіти. Які можливості, 
виклики і перспективи мають сучасні педагоги? Чи педагогічна діяльність 
допускає свободу творчості, а чи це лише робота в межах регульованої 
професії? Як педагогічний виш може дати добрий старт для вчителя? Як 
реформовують нову українську школу? На ці та багато інших запитань 
шукали відповіді педагоги.

Учасники заходу при-
були з-понад 20-ти вишів 
Тернополя, Житомира, Ми-
колаєва, Києва, Сум, Кро-
пивницького, Запоріжжя, 
Дніпра, Чернівців, Луцька, 
Полтави і, звісно, Львова. 
Закордонні педагоги — із 
Польщі (Люблінська полі-
техніка), на онлайн-зв’язку 
були представники Грузії 
(Національний центр під-
вищення кваліфікації вчи-
телів) та Білорусі (Освітній 
центр „Парк високих тех-
нологій“).

Круглий стіл відкрив 
директор ІНПП Володи-
мир Ортинський. Учасників 

та гостей привітав прорек-
тор Роман Корж. Завіду-
вач кафедри педагогіки та 
соціального управління 
Львівської політехніки 
Юрій Козловський пред-

ставив теми дискусій, які 
відбувалися у трьох секціях: 
середовище реалізації про-
фесійного розвитку педа-
гога-реформатора; інстру-
менти здійснення освітніх 

реформ: нормативно-пра-
вові, організаційні, мето-
дологічні та мотиваційні; 
особистісні аспекти профе-
сійного розвитку педагога 
в умовах реформування ос-
вітньої галузі. Отож, педа-
гоги-практики шукали від-
повіді на запитання: чому 
випускник ЗВО не завжди 
сподівано компетентний? 
Зрештою, які критерії має 
поняття професійна ком-
петентність? Чи можна 
побудувати Нову україн-
ську школу без нової педа-
гогічної освіти? Чи готові 
українські педагоги та ке-
рівництво шкіл самостій-
но розробляти авторські 
навчальні програми?  

Наприкінці заходу його 
учасники виробили прак-
тичні поради і ухвалили 
рішення, що стосуються 
шляху реформування укра-
їнської освітньої системи.

Ірина МАРТИН

Грамоти I–III ступенів (команд-
ні й особисті) та почесні грамоти 
отримала велика група студентів — 
переможців II туру всеукраїнських 
студентських олімпіад та конкурсів 
студентських наукових робіт, подяки 
— їхні тренери і наукові керівники. За 
підсумками щорічних конкурсів чи-
тання Шевченкової поезії подяку „за 
національно-патріотичне виховання 
студентів“ отримали директори де-
яких інститутів та коледжів. Окрему 
подяку отримав директор ІХХТ про-
фесор Володимир Скорохода ще й за 
„безпосередню участь в інститутських 
Шевченківських читаннях“. На Вченій 
раді політехнікам вручили міжнарод-
ні сертифікати мовного іспиту з анг-
лійської мови та дипломи за наукові 
ступені.

На засіданні йшлося про удоско-
налення фундаментальної підготовки 
бакалаврів. З цією інформацією висту-

пив голова комісії Вченої ради профе-
сор Орест Лозинський. Його виступ 
доповнив директор ІМФН професор 
Петро Каленюк. Оскільки цим питан-
ням перейняті всі керівники підроз-
ділів, то після доповідей зав’язалася 
конструктивна дискусія, в ході якої 
вирішено розробити концепцію та 
програму вдосконалення фундамен-
тальної підготовки, провести аналіз 
робочих програм дисциплін фунда-
ментальної підготовки, сформувати 
їхні уніфіковані блоки тощо.

Ще одне важливе питання порядку 
денного — стан і розвиток просвіт-
ницько-виховної діяльності Львів-
ської політехніки. Про цю ділянку 
роботи прозвітували голова універ-
ситетського Товариства „Просвіта“ 
професор Христина Бурштинська, 
проректор доцент Роман Корж та ди-
ректор Народного дому „Просвіта“ 
Степан Шалата.

Інтернаціоналізація університету 
є міжнародним трендом та одним із 

пріоритетів розвитку Львівської по-
літехніки. Саме тому на Вченій раді 
заслухали інформацію проректора з 
науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків професора Олега 
Матвійківа стосовно інтернаціона-
лізації та інтеграції з міжнародним 
освітнім простором інститутів та ка-
федр університету на 2018–19 роки.

Члени Вченої ради підтримали 
пропозицію щодо висунення доцен-
та кафедри телекомунікацій Івана 
Демидова на здобуття іменної сти-
пендії Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених, 
представлення до нагороди Грамотою 
ВР України доцента української мови 
Ігоря Василишина і до надання почес-
ного звання „Заслужений діяч науки 
і техніки“ директора ІГДГ професора 
Корнилія Третяка. Також затвердили 
річний звіт університету про вико-
нання критеріїв надання та підтвер-
дження статусу Національний. 

Катерина ГРЕЧИН

m Закінчення. Початок на 5 с.
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захищеність інформації 

Важлива складова інформатизації 
університету
На одному із засідань Вченої ради університету йшлося  

про інформаційну безпеку у Львівській політехніці. 
Про особливості і труднощі її забезпечення розмовляємо з 
проректором професором Дмитром Федасюком.

— Дмитре Васильовичу, як 
поясните важливість інфор-
маційної безпеки для універ-
ситету?

— Поняття „інфор-
маційна безпека“ досить 
широке. Це захище-
ність інформації, 
інфраструктури, 
що її підтримує, 
від випадкових або 
зумисних впливів. 
Користувачі (пра-
цівники універ-
ситету, здобувачі 
освіти, адміні-
страція) впро-
ваджених в уні-
верситеті систем 
і сервісів (а їх на 
сьогодні вже біль-
ше двох десятків), 
мають отримувати 
інформацію за запи-
том вчасно, належної 
якості, без спотворень 
чи втрат. Будь-які збої 
призводять до найрізноманіт-
ніших наслідків: незарахування 
вступника, ненарахування стипен-
дії студентові чи заробітної плат-
ні працівникові, невчасна видача 
документів про освіту, проблеми 
з розкладом тощо. Сьогодні цими 
процесами переважно оперують 
впроваджені в університеті систе-
ми і сервіси, які не лише автомати-
зують діяльність, а й спонукають 
бути уважнішими до інформацій-
ної безпеки.

— Які її найважливіші завдання 
та проблеми? 

— Доступність, цілісність та 
конфіденційність інформації — 
складові інформаційної безпеки 
університету, для збереження якої 
доцільно сьогодні розробити та 
впроваджувати нормативні доку-
менти. Захищені персональні дані 
та службова інформація — основне 

завдання інформаційної безпеки. 
Звертаємо увагу на особливості 

розроблення та експлуатації 
нових сервісів, заснованих на 
єдиній базі даних університе-
ту. Важливими є також фізич-

ний захист території, 
протипожежні заходи, 
захист підтримуваної 
інфраструктури, об-
числювальної техні-
ки, антивірусне про-
грамне забезпечення 
тощо.

— Що плануєте 
зробити для кращого 
захисту інформації?

— Невдовзі ство-
римо відділ інфор-
маційної безпеки, 
який функціюватиме 

у Центрі інформа-
ційного забезпечення 

Львівської політехніки.

— Які завдання стояти-
муть перед відділом?

— Його працівники монітори-
тимуть стан інформаційної безпе-
ки в університеті, виявлятимуть 
слабкі місця, прогнозуватимуть 
та аналізуватимуть ризики, реагу-
ватимуть на порушення. А ще бу-
дуть реалізовувати вимоги і проце-
дури для забезпечення надійного 
та безперебійного функціювання 
інформаційних систем і сервісів, 
упроваджених в університеті. За-
порукою інформаційної безпеки є 
не тільки провадження належних 
організаційних та технічних за-
ходів, але й обізнаність та дотри-
мання користувачами правил кор-
поративної культури інформацій-
них систем і сервісів, збереження 
автентифікаційних даних (логінів, 
паролів). Тому актуально запрова-
дити періодичні семінари (тренін-
ги) для працівників університету з 
питань інформаційної безпеки.

— Чи змінилися умови захисту 
інформаційної безпеки, адже живе-
мо у час гібридної війни?

— Проблеми захисту інформа-
ції з часом тільки загострюються, 
а особливо в останні роки. Часті-
шають різноманітні вірусні атаки, 
які можуть заподіяти великої шко-
ди через втрату інформації. Тому 
інформаційна безпека дорожчає, 
комп’ютери можна надійно екс-
плуатувати тільки зі встановле-
ним ліцензійним антивірусним 
програмним забезпеченням. Об-
слуговування і адміністрування 
інформаційних систем вимагає ви-
сококваліфікованого і, відповідно, 
високооплачуваного фахівця.

— Які на нас чекають виклики, 
пов’язані з мережею інтернет?

— Ми розробили Політику ін-
формаційної безпеки Львівської 
політехніки, яку затвердила Вче-
на рада університету. Вона є ба-
зовим внутрішнім нормативним 
документом, який відображає 
позицію університету щодо ін-
формаційної безпеки, визначає 
основні принципи та завдання 
системи керування інформацій-
ною безпекою та стає важливим 
дороговказом у нашій діяльності. 
Щоправда, більшість інформа-
ційних систем та сервісів функ-
ціюють в окремих віртуальних 
мережах без доступу до мережі 
інтернет. Робота в мережі вима-
гає обережності, адже найчасті-
ше вірус вражає комп’ютер через 
інтернет, електронну пошту, со-
ціальні мережі. Мережа інтернет 
через свою вседоступність ство-
рює проблеми комп’ютеру, під’єд-
наному до цієї мережі, бо виникає 
ризик вторгнення зловмисника і 
використання ПК для атак на ІС, 
що встановлені на цьому ПК (мо-
жуть знищити, пошкодити, ви-
красти інформацію, вивести з ладу 
операційні системи тощо). Часто 
зловмисники пишуть віруси з ко-
мерційною вигодою. І тут їхнім 
хитрощам, як кажуть, немає меж.

Спілкувалася
 Катерина ГРЕЧИН
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студент-науковець 

Математика дає багато            
перспектив
Наукові статті, публікації у Scopus, звання „Найкращий 

студент Пустомитівського району-2017“, перемога у 
конкурсі на участь у міжнародній літній школі-конференції… 
Чи це все можливо, коли тобі лише 19 і ти — лише другокурсник 
бакалаврату? Для студента Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Національного 
університету „Львівська політехніка“ Віталія Кінаха 
можливо. 

У школі улюбленим 
предметом Віталія була 
математика. У восьмому 
класі вступив до Малої 
академії наук, став її дій-
сним членом, писав нау-
кові статті, брав участь 
у конкурсах, олімпіадах. 
Уже тоді встиг побува-
ти на перших наукових 
заходах для учнів не 
лише всеукраїнського, 
а й міжнародного рівня, 
що відбувся у Польщі, на 
фестивалі інтелекту, на 
виставці-конкурсі „Май-
бутнє України“. 

Коли треба було вирі-
шувати, куди вступати, 
ІМФН у Львівській по-
літехніці став для цього 
талановитого хлопця прі-
оритетом №1. Обрав ін-
форматику. Високі бали, 
отримані на ЗНО, стали 

перепусткою до здійснен-
ня мрії. 

Уже в першому семестрі 
першого курсу хлопець по-
цікавився, чи може писати 
наукові статті. Професор 
кафедри прикладної ма-
тематики Ростислав Бунь 
сказав “так“ і став науко-
вим керівником Віталія. 
Наприкінці навчального 
року першокурсник уже 
доповідав на кафедраль-

ній конференції, присвя-
ченій ювілею Стефана 
Банаха. А через півроку у 
його житті вже була друга 
конференція — CSIT-2017 
(„Комп’ютерні науки та ін-
формаційні технології“), 
що відбулася у Львівській 
політехніці. Після того 
його роботу відібрали для 
публікування у виданні 
Springer. Загалом Віталій 
є співавтором шести пу-
блікацій, дві з яких входять 
до Scopus. Хлопець добре 
знає англійську мову. У 
навчанні з першого курсу 
відразу все вдавалося, вже 
третій семестр поспіль от-
римує підвищену стипен-
дію. 

— Але я не можу ска-
зати, що мені дуже легко 
вчитися. Треба докладати 
зусиль і багато працювати, 

приділяти навчанню чима-
ло часу, — пояснює.

Хлопець пише статті 
про створення геоінфор-
маційних систем на базі 
хмарних платформ і про 
те, яким чином, маючи всі 
можливі дані про Землю, а 
саме: про растрові карти, 
про емісію парникових га-
зів — можна будувати всі 
можливі застосунки для 
аналізу, аналізувати і до-

сліджува-
ти. Завдя-
ки цьому 
х л о п е ц ь 
о ц і н ю в а в 
явище емісії 
п а р н и к о в и х 
газів. 

Віталій на-
разі бачить себе 
науковцем. Хоче 
досліджувати 
м а т е м а т и ч н і 
моделі різних 
процесів, моде-
лювання того, 
що і як від-
б у в а є т ь с я 
в природі. 
Цікавиться 
машинним навчанням.

— Моя спеціальність 
дає фундаментальні знан-
ня у математиці, які можна 
використовувати в інших 
галузях. Коли ще вступав, 
я розумів, що математика 
дає багато перспектив, — 
упевнено каже студент.

Нещодавно хлопець 
серед сотні кандидатів 
виграв участь у Міжнарод-
ній літній школі-конфе-
ренції для студентів SAIL 
Summer Conference-2018, 
присвяченій питанням 
сталого розвитку. Вва-
жає, що вирішальним 
чинником цього стали 
його наукові публікації. 
Школа відбудеться на по-
чатку вересня впродовж 
двох тижнів на вітриль-
нику „Фредерик Шопен“, 
що пливтиме за маршру-

том Szczecin (Poland) 
– Visby (Sweden) – 
Stavanger (Norway).

Віталій багато часу 
присвячує своєму 

професійному 
вдосконаленню 
— самостійно 
або на курсах, 
які відвідує 
під час кані-
кул, читає 
багато тех-
нічної літе-

ратури. Його 
науковий ке-

рівник професор 
Ростислав Бунь 

розповідає: 
— Віталій усе 

дуже швидко схо-
плює, проявляє бага-
то ініціативи, багато 
працює сам. Його 
варто лише спряму-
вати на те, що важ-
ливіше. Вбачаю, що 
він може дуже багато 
здобути.

А ще ми дізнали-
ся, що цей хлопець 

листується з доктором 
Томохіро Ода з американ-
ського космічного аген-
ства NASA. І вже домовив-
ся, що той буде його нау-
ковим консультантом при 
написанні бакалаврського 
дослідження. 

Ірина МАРТИН

P.S. Ця публікація ви-
ходить за кілька днів до 
уродин Віталія Кінаха. 
Редакція тижневика 
„Аудиторія“ вітає цього 
надзвичайно таланови-
того і дуже скромного 
студента зі святом і ба-
жає йому міцного здо-
ров’я, подальшого нау-
кового розвитку, здійс-
нення його юначих мрій 
та щастя в особистому 
житті. 

Віталій Кінах є співавтором шести 
публікацій, дві з яких входять до 
Scopus.
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коротко

У Львівській політехніці вперше 
відбувся фінал міжнародних 
змагань з усного рахунку 
„Прангліміне“. У ньому взяли 
участь понад 150 учасників із 
Грузії, Естонії, Латвії, Литви, 
Словенії та України. Змагання 
відбулися за шістьма категорі-
ями: „Чомучки“, „Дослідники“, 
дівчата і хлопці (старшоклас-
ники), а також „Сеньйори“ і 
„Сеньйорити“. Вік учасників 
— 6–70 років. На фіналі чудо-
во виступили представники 
України. Зокрема перше місце 
у категорії „Сеньйори“ виборов 
студент Львівської політехніки 
Станіслав Пестерніков.

Науковці Львівської політех-
ніки до 25 травня можуть 
зголоситися на участь у 
конкурсі науково-технічних 
проектів університету. У своїх 
проектах треба запропонувати 
комплекс заходів, пов’язаних 
із забезпеченням виконання та 
безпосереднім проведенням 
науково-технічних розробок 
для досягнення конкретного на-
уково-технічного (прикладного) 
результату, який повинен мати 
форму експериментального 
зразка або його активної моде-
лі, конструкторської чи техноло-
гічної документації на науко-
во-технічну продукцію, дослід-
ного зразка. Перелік тематики 
конкурсу та більш докладна 
інформація про нього: http://
lp.edu.ua/sites/default/files/
news/2018/9016/attachments/
nakaz_ogoloshenna_konkyrsy.pdf

В Україні термін „вищий на-
вчальний заклад“ замінили 
на „заклад вищої освіти“. 
Постанову про це уряд схвалив 
25 квітня. Як запевняють у МОН, 
це зумовлено відповідністю до 
нового закону „Про освіту“. 

Учасники 22 Української ан-
тарктичної експедиції пред-
ставили у МОН результати 
своїх досліджень, які вони 
провадили на антарктичній 
станції „Академік Вернад-
ський“. Очільниця МОН зазна-
чила, що ці дослідження додали 
чергові цінні цеглинки у світову 
науку, до того ж, у різних галу-
зях — від космічної погоди і до 
будови земного ядра. 

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

Призові місця на конкурсах: 
закономірність чи наполеглива 
праця?

Відповідь на це запитання знають другокурсники екології Інституту 
сталого розвитку ім. В. Чорновола, які нещодавно на засіданні 

Вченої ради отримали заслужені нагороди за призові місця у 
всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Ці активні 
і талановиті студенти розповідають про себе, діляться враженнями 
від конкурсів.

Ярина Гнатюк, диплом 
ІІ ступеня у галузі 

знань „Техногенна 
безпека“, за робо-
ту „Дослідження 
попереднього очи-

щення інфільтрату 
в керованих лагунах“ 

та диплом ІІІ ступеня у 
галузі знань „Цивільний захист“:
„Головне — працювати і 
бути впевненою в собі“

У наш час проблеми екології розу-
міє кожен. І в майбутньому ці пробле-
ми можуть призвести до фатальних 
і незворотних наслідків. Тому, коли 
настав час обирати професію, я не ва-
галася, бо чітко розуміла, що для того, 
аби допомогти нашій Землі, потрібно 
почати зі себе. У майбутньому сподіва-
юся на великі досягнення у галузі знань 
з екології і на те, що мені вдасться вря-
тувати не один вид організмів на Землі.

Очевидно, що мені на конкурсах 
допомагає спортивний дух, адже зай- 
маюся волейболом. Звісно, що є не-
впинне прагнення перемагати і бути 
найкращою, оскільки нормативи можу 
перескладати і вимагати від себе щораз 
ліпших результатів доти, доки не буде 
найкраще. Так само намагаюся спрямо-
вувати це прагнення у навчання. Зага-
лом перемагати неважко.

Настя Лагоцька, 
диплом ІІ ступеня 

у галузі „Нафтова 
та газова промис-
ловість“, номіна-

ція „Геологія, гео-
фізика, екологія та 

геотуризм“: 
„Треба йти до чітко 
визначеної мети“

Екологія стала частинкою мого 
життя ще до вступу в університет. 

Я виконувала різні наукові проекти, 
які були пов’язані з цією дисциплі-
ною. Тому вибір майбутньої профе-
сії став абсолютно очевидним.

Щоб перемогти, потрібно мати 
терпіння, адже перемога дається не 
відразу і перед цим буває достатньо 
програшів, після яких багато хто 
опускає руки. Не менш важлива і 
правильна мотивація, бо саме вона 
не дає мені здаватися на цьому шля-
ху. Наполеглива праця — це третій 
чинник, який допомагає домагати-
ся свого. Отож, треба йти до чітко 
визначеної мети. Маю багато за-
хоплень і не люблю зациклюватися 
на чомусь одному тривалий час, бо 
у своєму житті хочу багато всього 
спробувати. 

Сергій Косован, ди-
плом ІІІ ступеня 

з природничих, 
технічних та гу-
манітарних наук 
у галузі знань 

„Екологія“, робо-
та на тему: „Аналіз 

забруднень ріки Захід-
ний Буг і шляхи уникнення екологічної 
небезпеки“:
„Участь — це вже 
перемога“

Я вибрав саме спеціальність 
„екологія“, бо хочу, щоб майбутні 
покоління на Землі змогли жити, а 
не виживати. Упевнений, що науко-
ва діяльність збагачує мене новими 
знаннями та досвідом. Конкурси — 
це нові знання і досвід. Як на мене, 
то участь у конкурсі студентських 
наукових робіт — це вже перемога, 
а призове місце — ознака того, що 
я все роблю правильно.

Думки зібрала
Ірина МАРТИН
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Початок у числах 9-12

нескорені

Серед відважних підпільників-політехніків, які протистояли окупаційним режимам, було чимало 
дівчат і жінок. Напередодні Дня Матері розповідаємо про них.

Вони боролися за волю України
Катерина 
Зарицька 
Н а р о д и л а с я 
3 листопада 
1914 року в 
місті Коло-
миї на Іва-
но-Франків-
щині в родині  
українського 
вченого-мате-
матика та пе-
дагога Мирона 
Зарицького. 
У 1924-1926 
роках навча-
лася в гімназії 
в Тернополі, 
від 1926-го 
— в гімназії 
сестер василі-
янок у Львові, 
яку закінчила 

1932 року. Вищу освіту здобула у 
Львівській політехніці, де отримала 
диплом інженера геодезії.

Від 1930 року — діячка ОУН. На-
лежала до дівочої бойово-розвіду-
вальної п’ятірки під керівництвом 
Марії Кос. 1935 року її заарешту-
вала польська влада і на Варшав-
ському процесі засудила на 8 років 
ув’язнення, однак апеляційний суд 
скоротив термін до 6 років, а на під-
ставі амністії термін зменшено до 
4-х. Згодом на Львівському процесі 
отримала термін 5 років (скорочено 
до 2,5 р.)

У грудні 1938-го вийшла на волю 
і 5 листопада 1939 року взяла шлюб 
із оунівцем Михайлом Сорокою. Та 
вже невдовзі молодят заарештували, 
на цей раз органи НКВС. Від берез-
ня 1940 до червня 1941-го провела у 
в’язниці, де народила сина Богдана.

Впродовж 1941-1943 рр. — кра-
йова провідниця жіночої сітки ОУН, 
від 1943-го — організатор і керівник 
Українського Червоного Хреста, 
від 1945-го до 1947-го — зв’язкова 
Головного командира УПА Рома-
на Шухевича. Працювала також у 
відділі пропаганди ОУН. 21 верес-

ня 1947 року її знову заарештували 
та засудили на 25 років ув’язнення. 
Перебувала у Верхньоуральській та 
Володимирській тюрмах, 1969 року її 
перевели до табору суворого режиму 
в Мордовії. Вийшла на волю 21 ве-
ресня 1972 року, та повернутися до-
дому не дозволили, тому поселилась 
у м. Волочиськ Хмельницької облас-
ті. Померла 29 серпня 1986 року. Пе-
репохована на Личаківському цвин-
тарі у Львові.

Ганна 
Іваницька 
(Бардин)
Н а р о д и л а с я             
31 березня 1925 
року в с. Дми-
тровичі Мос-
тиського райо-
ну. 1942 року 
вступила до 
юнацтва ОУН, 
отримала псев-
до Мотря. Була 
ч л е н к и н е ю 
Т о в а р и с т в а 
„Просвіта“. У 
1941–1944 ро-
ках навчалася 
в Державній 
учительській 
семінарії в 
Яворові, піс-
ля закінчення 

якої працювала в Українському до-
помоговому комітеті в Судовій Виш-
ні, вчителювала в початковій школі 
с. Сусолів і водночас була зв’язковою 
в підпіллі ОУН. 1945 року вступила 
на фізико-математичний факультет 
Львівського педагогічного інституту, 
проте вже 5 жовтня її заарештували. 

Пройшла через жорстокі тортури 
у Львові, казанську „психушку“. 1954 
року повернулася до Львова, закінчи-
ла Львівський політехнічний інсти-
тут (хіміко-технологічний факуль-
тет). Працювала на ВО „Кінескоп“, 
у відновленій „Просвіті“. І сьогодні 
провадить активне політичне і гро-
мадське життя, охоче зустрічається з 
молоддю, пише і готує до друку спо-
гади.

Надія 
Мудра
Н а р о д и л а с я 
19 серпня 1924 
року в Коло-
миї. 1925 року 
польська влада 
переселила ро-
дину на західні 
землі Польщі. 
До 1934 року 
навчалася у 
польській шко-
лі м. Радом, а 
коли 1934 року 
Мудрі повер-
нулися на рідні 
землі і оселили-
ся у Львові, за-
кінчила 6 класів 
„Рідної школи“ 
ім. Т. Шев-
ченка, у 1937–
1939 рр. навчалася в гімназії сестер 
василіянок, у 1941–1943 рр. — у Пер-
шій (академічній) гімназії. 1941 року 
вступила до юнацтва ОУН, потім 
належала до жіночої сітки ОУН. Під 
час Другої світової війни працюва-
ла секретар-друкаркою в канцелярії 
Управи дивізії „Галичина“. 

1944 року вступила на хімічний 
факультет Львівської політехніки 
і водночас виконувала доручення 
ОУН, зокрема влаштовувала на ліку-
вання поранених повстанців. У під-
піллі мала псевдо Оксана. 16 травня 
1947-го, коли навчалася на третьому 
курсі, її заарештували, звинуватив-
ши в керівництві жіночою п’ятіркою 
ОУН. Перебувала під слідством у 
львівській тюрмі на Лонцького. 6 ве-
ресня їй винесли вирок за ст. 54-1 а, 
54-11 КК УРСР: 10 років таборів. Від 
листопада 1947-го до лютого 1948-го 
перебувала в таборі-колонії на тери-
торії паровозо-вагоноремонтного 
заводу, що був у Львові на вул. Вок-
зальній, відтак до липня 1948-го — у 
пересильній тюрмі № 25, звідки її 
етапували до Магадана. Спершу від-
бувала покарання у виправно-трудо-
вому таборі Хеніканджа, потім (до 
травня 1955 р.) — у таборі Нелькоба. 
Після звільнення, однак, ще перебу-
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вала на спецпоселенні в с. Усть-Ом-
чуг, працювала в місцевій лікарні. 

Повернулася до Львова в липні 
1956 року. Працювала лаборантом у 
Науково-дослідному інституті педіа-
трії та акушерства, водночас навчала-
ся на біологічному факультеті Львів-
ського університету, який закінчила 
1965-го і стала науковим співробіт-
ником, відтак (до 2002 року) працю-
вала в лабораторії медико-генетич-
ного центру. Була членкинею Спілки 
політв’язнів, брала активну участь у 
діяльності Всеукраїнської Ліги укра-
їнських жінок. Померла 3 травня 2013 
року у Львові.  

Ірина 
Козак
Донька свяще-
ника с. Три-
боківці, що на 
Жидачівщині, 
н а р о д и л а с я 
1919 року. За-
кінчила гімна-
зію, навчалася 
у Львівській 

політехніці. В юнацтві ОУН була 
провідницею жіночих відділів „Січі“, 
обласною провідницею жіноцтва 
ОУН, керівницею Українського Чер-
воного Хреста Львівщини. Нагоро-
джена Бронзовим Хрестом Заслуги. 
1945 року її заарештували і засудили 
на 10 років таборів. Заслання  відбу-
вала в Комі АРСР. Після звільнення 
жила в Черкасах. Померла 1992 року.

Елеонора 
Сенюта
Н а р о д и л а с я                          
1925 року в 
с. Конюхи на 
Тернопільщи-
ні. Донька ад-
воката, якого 
р о з с т р і л я л и 
чекісти. Закін-
чила гімназію, 
вступила на хі-

міко-технологічний факультет Львів-
ського політехнічного інституту. Була 
зв’язковою Головного проводу ОУН. Її 
заарештували 1947 року, коли навчала-
ся на третьому курсі, і засудили на 10 
років таборів. Покарання відбувала в 
Комі АРСР. Після повернення закін-
чила університет, працювала в Інсти-
туті біохімії. Була членкинею Спілки 
політв’язнів.

Надія 
Дидик
Народилася у                                      
1927 року в 
с. Шибалин Бе-
р е ж а н с ь к о г о 
району. Від 1942 
року діяла у під-
піллі як зв’язко-
ва районного й 
обласного рів-
нів. 1947 року 

вступила на хіміко-технологічний фа-
культет Львівської політехніки. 1949 
року її заарештували і засудили на 10 
років таборів. Відбувала покарання у 
Кенґірі. Брала участь у відомому Кен-
ґірському повстанні. Звільнили 1956 
року, але в Україні жити на дозволили. 
І тільки 1961-го змогла повернутися й 
оселитися в Кременці Тернопільської 
області. Брала активну участь у гро-
мадському житті.

Люба 
Камецька
Н а р о д и л а с я                                         
1919 року в 
К л і в л е н д і 
(США) в родині 
емігрантів. Зго-
дом Камецькі 
п о в е р н у л и с я 
до Львова, де 
Люба закінчила 
середню школу, 
університет (1944–1949). Працювала 
викладачем англійської мови у Львів-
ському політехнічному інституті. 1951 
року її заарештували і засудили на 25 
років. Покарання відбувала у Воркуті. 
Після повернення праці за спеціаль-
ністю не одержала. Жила у Львові, 
була членкинею Спілки політв’язнів.

Марія 
Левицька
Дружина чле-                                                           
на ОУН, ко-                                      
м а н д и р а                        
відділу Укра-
їнської на-
родної само-
оборони, со-
тенного УПА 
Романа Заго-
руйка. В УПА мала псевдо Ганна. 

Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

наш календар

13 травня — День Матері.
15 травня — Міжнародний день 
сім’ї.

Пам’ятні дати
10.05.1866 — помер Іван Вагилевич, 
український письменник, один із 
організаторів „Руської трійці“.
10.05.1879 — народився Симон Пет-
люра, Головний Отаман i Голова 
Директорії УНР.
11.05.1907 — створено в Києві Укра-
їнське наукове товариство.
13.05.1795 — народився Павел Ша-
фарик, чеський та словацький фі-
лолог-славіст, дослідник україн-
ських мови та фольклору.
13.05.1849 — народився Панас Мир-
ний (Рудченко), видатний україн-
ський письменник-демократ.
13.05.1878 — помер Джозеф Генрі, 
американський фізик, який від-
крив явище самоіндукції.
13.05.1888 — помер Яків Головаць-
кий, український поет i вчений, 
член „Руської трiйцi“.
13.05.1933 — на знак протесту про-
ти погрому української культури 
заподіяв собі смерть Микола Хви-
льовий, український письменник i 
літературний критик.
14.05.1871 — народився Василь 
Стефаник, видатний український 
письменник.
15.05.1848 — скасовано панщину в 
Галичині.
15.05.1854 — народився Іван Гор-
бачевський, український біохімік, 
гігієніст та епідеміолог.
15.05.1856 — народився україн-
ський письменник Андрій Чайкiв-
ський.
15.05.1859 — народився Панас Сак-
саганський (Тобiлевич), видатний 
український актор i режисер.
15.05.1969 — помер Антон Ма-
настирський, український живо-
писець.
16.05.1648 — блискуча перемога 
Богдана Хмельницького над поль-
сько-шляхетськими військами під 
Жовтими Водами.
16.05.1817 — народився Микола 
Костомаров, відомий український 
історик i письменник, один із за-
сновників Кирило-Мефодіївського 
братства.
16.05.1954 — вибухнуло повстання 
політв’язнів у радянському кон-
цтаборі в Кінґірі.
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до ювілею

Напередодні 150-ліття „Просвіти“ і 30-ліття її відродження в Україні та 30-ліття діяльності у 
Львівській політехніці продовжуємо публікувати спогади доцента Зенона Боровця про культурно-

просвітницьку місію ансамблю „Заспів“. 

„Заспів“ у чвертьстолітній 
ретроспективі

Як ми гастролювали на 
Великій Україні

Більшість концертів ми давали 
у Львові та області. Проте велику 
частку наших гастрольних виступів 
складали також виїзди поза її межі. 
Особливо пам’ятні наші поїздки на 
схід. Концертна (а краще сказати 
культурна) діяльність „Заспіву“ на 
Великій Україні логічно випливала 
з мети створення колективу. Якщо 
в ті часи західні землі, попри стра-
хітливе спустошення червоним 
окупантом, в національно-куль-
турній та духовій сферах усе ж 
виглядали доволі оптимістично, 
то Велика Україна бачилась як ці-
линний комуністичний заповід-
ник. Це відчувалось у скованості в 
приватних розмовах, недомовках, 
навіть у ледь вловимій хитринці 
запитальних поглядів простого 
українського хлібороба. Таки сім 
десятиліть більшовицького терору 
та ідеологічної селекції безслідно 
не минули для нащадків вільної та 
волелюбної козацької нації. Оче-
видно, що ця обережність була 
безпосереднім рефлексом, поро-
дженням тих страхітливих випро-
бувань, які випали на їхню долю. 
Але водночас оці недомовки і запи-
тальні погляди вселяли надію, що 
наша маленька праця не є марною, 
що, наче єрихонські мури, впаде 
непорушна скеля духовного заці-
пеніння. Зрештою, час і розвиток 
подій в Україні підтвердили небез-
підставність наших сподівань. Але 
й там нерідко зустрічались особи-
стості відкриті, сповнені любові до 
України і прагнення її незалежнос-
ті. Серед таких переважали люди з 
фаховою освітою в різних галузях 
людської діяльності. 

1991 року, напередодні рефе-
рендуму про незалежність України, 
„Заспів“ двічі вирушав з концерта-
ми-агітацією містами і селами Чер-

нігівщини. День 
ми присвячували 
агітаційним кон-
цертам, а ночівля 
— як уже вдасть-
ся: чи то в готелях, 
гуртожитках чи на 
приватних домів-
ках. Не винятком 
було й містечко 
Бобровиця, де пе-
репочинок нам 
організували по 
людях. День ми-
нув у нашій звич-
ній праці, а ввече-
рі виявилось, що 
чогось там та й не 
догледіли і кілька 
наших друзів залишилися без міс-
ця на нічліг. Ця обставина нас не 
вельми засмутила — всяке в житті 
буває, і ми, розмістивши дівчат та 
студентів по квартирах, вирушили 
ночувати до автобуса, яким при-
їхали. Дорогою випадково розго-
ворилися з місцевою жінкою, яка 
відразу запропонувала заночувати 
в її оселі.

Хата, до якої примандрувала 
наша група, виявилась простою і 
не надто просторою (зрештою, тоді 
весь радянський народ жив у неви-
багливих умовах), але надзвичайно 
затишною. Згодом ми усвідомили, 
що цей затишок творила незмірна 
душевна щирість її господарів. До-
поки господар, незважаючи на ве-
чірній час, затримувався на роботі, 
ми взялися допомагати господині 
готувати вечерю, яка теж виявилася 
простою: варена картопля і кваше-
на капуста з цибулею, заправлена 
олією. За столом розмова пішла про 
Україну — її історію, згадали коза-
цтво, Гайдамаччину, „Катерину“ 
і закріпачення вільних українців, 
а там перескочили на січове стрі-
лецтво і логічно дійшли до УПА. 
Аж раптом відчинилися двері і на 
порозі з’явився господар дому … у 
формі майора міліції! Кожен із нас 

на якийсь час, наче біблійна жінка 
Лота, перетворився на непорушний 
стовп з відкритими очима і привід-
критою від несподіванки щелепою. 
Сучасним молодим людям, мабуть, 
неможливо збагнути, але тоді було 
не сміху — майор радянської міліції 
у свідомості пересічного громадя-
нина уособлював представника 
вищої касти комуністичного репре-
сивного апарату. Ба більше, майор 
в міліцейських структурах — це 
доволі поважний чин, а до того ж у 
невеликому містечку.

Напевне, нашу реакцію помі-
тила господиня, але, як кажуть, і 
бровою не повела. Відновити попе-
редній приятельський дух розмови 
на початках ніяк не вдавалося, але 
слово за словом і, о диво (!) — цей 
високий міліцейський чин виявився 
не меншим патріотом і прихильни-
ком незалежної України, як і ми. І 
знову диво (!) — його ставлення й 
оцінка діяльності ОУН і УПА збіга-
лися з нашими переконаннями.

Зенон БОРОВЕЦЬ, 
доцент кафедри                                                           

хімічної технології силікатів            
ІХХТ 

Львівської політехніки
Далі будеПочаток у числах 11, 12

SS У Чернігові, жовтень 1991 р.
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екоініціатива

Політехніки вже сортують сміття
Про те, що Львівська політехніка планує взяти курс на сортування 

сміття, ми писали нещодавно. І ось уже 25 квітня у нашому 
університеті офіційно презентували загальноміську екологічну 
ініціативу „Чисте місто“ (співзасновник Соціальна ініціатива 
„Хтось не зробить“ Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ) та 
пілотний проект „ПолітехЕко“. 

У межах представлення ґрунтов-
но обговорили плани щодо вирішен-
ня сміттєвої проблеми в нашому мі-
сті. Важливо, що учасники — пред-
ставники екоініціатив Олег Котис і 
Вікторія Войцеховська, заступник 
міського голови з питань розвитку 
Андрій Москаленко, проректор Ро-
ман Корж, духовенство, вчителі та 
представники різних громадських 
організацій — говорили однією мо-
вою про спільні проблеми. І незва-
жаючи на те, що хтось уже повним 

ходом веде боротьбу зі сміттям, а 
хтось лише починає — бачення од-
накове. 

Головна мета проекту, який вті-
люють політехніки, — це передовсім 
навчити і студентів, і працівників 
культури поводження зі сміттям. 
Уже нині в багатьох навчальних кор-
пусах з’явилися різні смітникові кон-
тейнери для роздільного сортування 
— паперу, пластику і скла. Надалі 
планують поширити цю ініціативу 
й на студмістечко.

Та лише смітників замало. Уже 
відбулися кілька тренінгів для ви-
кладачів — як правильно сорту-
вати сміття, які проводив співко-
ординатор „Чистого міста“ Олег 
Котис. Надалі такі ж навчання за-
плановано і для студентів.

Олег Котис переконаний, що 
для того, аби перейти на євро-
пейську систему перероблення 
твердих побутових відходів, по-
трібно крок за кроком звикати до 
правильного поводження зі сміт-
тям, і починати це варто змалку. 
Тому вже тривалий час співпрацює 
з дитячими садочками, школами, 
бібліотеками, деякими університе-
тами і цю роботу планує розширю-
вати.

Наталія ПАВЛИШИН

форум

Охорона праці важлива для кожного
І Форум із охорони праці, 

гасло якого — „Захищене і 
здорове покоління“, 27 квіт-
ня зібрав у Львівській полі-
техніці представників влади, 
місцевого самоврядування, 
науковців, роботодавців, мо-
лодь.

До участі у Форумі долучилося 
понад 20 компаній. Для всіх присут-
ніх презентували унікальні архівні 
документи з охорони праці Львів-
ської політехніки. Діяла виставка 
виробників інформаційних матері-
алів з охорони праці та засобів ін-
дивідуального захисту. Окрім цього 
присутні мали можливість оглянути 
виставку творчих робіт І Всеукраїн-
ського конкурсу дитячого малюнка 
„Охорона праці очима дітей 2018“. 

Щоб ще більше акцентувати на 
темі охорони праці, студенти ор-
ганізували флешмоб „Захисти своє 
майбутнє“. 

— Мета нашого Форуму — при-
вернути увагу суспільства, зокрема 
молоді, до важливості питань охо-
рони праці, посилити співпрацю 
між органами державної влади, ро-

ботодавцями, профспілками, керів-
никами підприємств і працівниками 
задля формування культури безпеки 
і гігієни праці та впровадження кра-
щих практик у цій галузі. Цей захід 
був своєрідним майданчиком обмі-
ну досвідом між експертами, під-
приємцями, майбутніми працівни-
ками і фахівцями з охорони праці , 
— наголосила начальник Головного 
управління Держпраці у Львівській 
області Ольга Вільхова.

Начальник відділу охорони пра-
ці Львівської політехніки Володи-
мир Шепітчак зазначив, що такі 
заходи мали б відбуватися щороку. 
Бо це можливість обговорити нові 
виклики та досвід у сфері охорони 
здоров’я працівників, а також на-
гадати всім, про те, що працюючи, 
щодня повинні дбати про своє здо-
ров’я.

Наталія ПАВЛИШИН
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актуальні питання

Українські мігранти мають бути 
важливими для держави
Міжнародний симпозіум „Меншість серед більшості: українці Польщі“, 

який відбувся у Львівській політехніці 25 квітня, підняв складну, 
але надзвичайно важливу тему, — про українських мігрантів, які є чи не 
найважливішим сегментом лобіювання та популяризації нашої держави 
в тих країнах, де мешкають.

Організував і проводив 
захід Міжнародний інсти-
тут освіти, культури і зв’яз-
ків із діаспорою за ініціати-
ви його директорки Ірини 
Ключковської.

У межах зустрічі на при-
кладі українських мігрантів 
у Польщі обговорили цілу 
низку питань, зокрема про 
особливості національно-
го і загальноєвропейсько-
го законодавства, візову 
лібералізацію, а також те, 
як зовнішньополітична ді-
яльність держав і євроінте-
грація впливають на стан і 
функціювання української 
меншини у Польщі.

Це обговорення має 
стати своєрідним поштов-
хом до формування нового 
бачення підтримки україн-
ських громадян за межами 
нашої держави. Адже, як 
наголосила Ірина Ключ-
ковська, демократичне сус-
пільство має базуватися на 
фундаментальних засадах 
— незмінних і непоруш-
них, не зважаючи на зміни 
політикуму, і це стосується 
також й наших мігрантів. 
Зрештою, Львівщина — 
одна з небагатьох облас-
тей, яка на системній осно-
ві працює з українцями, які 
виїхали за кордон.

Готуючи такі заходи, 
працівники МІОК особли-
ву увагу приділяють молоді.

— Для нас важливо, щоб 
молодь розуміла, що інте-
лектуальний капітал важ-
ливий не лише для власно-
го кар’єрного зростання, а 
й, щоб ним ділитися. Також 
особливо важливо, щоб ті, 
хто приймає важливі рі-
шення, закони, враховували 
думку науковців, — додала 
директорка МІОК. 

Відкрив засідання рек-
тор Львівської політехніки 
Юрій Бобало, наголосивши, 
що тема обговорення акту-
альна і для нашого універ-
ситету, бо щороку чимало 
студентів стажуються в 
Польщі, дехто їде туди на 
навчання, наші викладачі 
співпрацюють з польськи-
ми вишами.

— Ми порушуємо саме 
ті питання, які дадуть нам, 
українцям, незалежно, де 
вони проживають — на 
території України, чи за-
кордоном, змогу будувати 
спільне бачення і спільне 
майбутнє. Адже насправ-
ді проблема не в тому, що 
українці виїжджають у Єв-
ропу, а в тому, що наша дер-
жава не захищає їх, згідно з 
Конституцією. Виступаючи 
з доповіддю у ПАРЄ, я наго-
лосила, що найперше нам 
потрібно почути мігрантів. 
Тому треба створити спе-
ціальну панель при ПАРЄ, 
щоб там діяла Рада євро-
пейських новітніх діаспор. 
Адже проблеми національ-
них меншин в ЄС — спільні. 
Тож рішення такого органу 
матиме важливе значен-

ня, — підкреслила у своєму 
виступі народна депутатка 
Оксана Білозір.

Член спільної комісії 
уряду та національних і 
етнічних меншин, дирек-
тор Підляського наукового 
інституту (Польща, м. Лю-
блін) Григорій Купріяно-
вич зазначив, що варто ди-
витися не лише на факти, 
а на законодавчому рівні 
шукати шляхи розв’язання 
проблем. 

Добрим прикладом цьо-
го може стати громадянська 
ініціатива Minory SafePack, 
яка передбачає запрова-
дження в ЄС законів, що га-
рантуватимуть права нац-                                                                            
меншинам і сприятимуть 
збереженню їхньої іден-
тичності. 

— У Польщі пробле-
ми національних меншин 
розв’язує спільна комісія 
уряду і національних та 
етнічних меншин. Це кон-
сультативно-дорадчий ор-
ган, який має право лише 
рекомендувати, а вже їх 
реалізування залежить від 
доброї волі виконавчої 
влади, — додав Григорій 
Купріянович.

Ще одним доповідачем 
був член Головної управи 
Об’єднання українців Поль-
щі Ігор Горків. Свій виступ 
побудував на аналізі дис-
курсу української менши-
ни та українських мігран-
тів у Польщі, основою для 
якого став звіт за 2017 рік 
ГО „Об’єднання Українців 
у Польщі“ на тему „Укра-
їнська меншина і мігранти 
з України в Польщі. Аналіз 
дискурсу“.

— Сьогодні польське 
суспільство є більш поляри-
зованим та неоднозначним, 
ніж у перші роки незалеж-
ності наших країн. На жаль, 
спостерігається певна кри-
за у ставленні поляків до 
українців. Хоча під час Ре-
волюції Гідності в Україні 
був великий спалах симпа-
тії польської спільноти до 
українців. Та з початком 
гібридної війни в Україні, в 
інтернетмережах активува-
лася кампанія, спрямована 
проти українців, — розпо-
вів Ігор Горків.

Професор Вармін-
сько-Мазурського уні-
верситету (м. Ольштин) 
Тереза Астамович-Лейк 
презентувала дослідження 
про становище української 
меншини у Вармінсько-Ма-
зурському регіоні, якому 
притаманна найбільша на-
ціональна та етнічна різно-
рідність. Вона наголосила, 
що українська меншина очі-
кує більшої фінансової під-
тримки від самоврядування 
воєводства, зважаючи на те, 
що не отримує підтримки 
від Української держави, як 
наприклад німецька мен-
шина від своєї країни. 

Після доповідей відбу-
лася дискусія, внаслідок 
якої всі експерти визначи-
ли дві глибинні проблеми: 
постімперський синдром 
поляків і постколоніальний 
синдром українців.

Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проект

Український спорт зародився                      
в Галичині
Багато цікавого про запровадження моди на спорт та його 

основоположника Івана Боберського можна було дізнатися 26 
квітня в межах проекту „Від книги — до мети“ професорки Ірини Фаріон. 
Науковці Львівського державного університету фізичної культури 
ім. І. Боберського Андрій Сова та Ярослав Тимчак презентували книгу 
„Іван Боберський — основоположник української тіловиховної і 
спортової традиції“.

Спонукою до до-
слідження та написан-
ня книги для Ярослава 
Тимчака став з’їзд укра-
їнських діаспорян на 
початку 1990-х років, у 
межах якого вони пред-
ставляли гімнастич-
но-спортивні товари-
ства — „Сокіл“, „Січ“, 
„Пласт“, „Луг“, які діяли 
колись на західноукраїн-
ських землях. Тоді впер-
ше дізнався про батька 
українського тіловихо-
вання — Івана Бобер-
ського.

— Нам накидали пе-
реконання, що спорт у 
Галичині запровадили 
лише від 1946 року, коли 
прийшла радянська вла-
да. Тривалі дискусії стали 
своєрідним поштовхом 
до дослідження. Нині 
можемо з упевненістю 
стверджувати — україн-
ська тіловиховна спорто-
ва традиція зароджується 
в Галичині. А центром 

розвитку був Львів. Про 
це свідчать архівні доку-
менти, — розказав Ярос-
лав Тимчак.

Важливим фактом 
було те, що українська 
ігрова та спортивна 
традиція визрівала на 
культурних традиціях 
нашого народу. Україн-
ці в Галичині створили 
товариство „Січ“, беру-
чи за зразок Запорізь-
ку Січ. Коли ж польська 
влада заборонила це то-
вариство, то з’явилося ще 
одне — „Луг“.

А перше спортове то-
вариство, що об’єднувало 
українців, випускників 
гімназій, виникло ще за-
довго до проголошення 
УНР і ЗУНР — 1911 року, 
— це спортове товари-
ство „Україна“. Вбрання 
учасників цього об’єд-
нання було червоно-чор-
них кольорів. 

— Часто ці товари-
ства виконували не лише 

фізкультурну і спор-
тивну роль, проводячи 
різні змагання, а става-
ли основою націєтво-
рення. Іван Боберський 
у 1908–1918 роках був 
чи не найуспішнішим 
очільником товариства 
„Сокіл“ (створеного 1894 
року), у межах якого без 
фінансування та держав-
ної підтримки діяло по-
над 900 різноманітних 
осередків. Цей досвід 
— вражає! — додав нау-
ковець. 

Заслуга Боберського 
та його побратимів і в 
тому, що вони зрозуміли 
просвітницьке значення 
фізичної культури та 
спорту для згуртування 
народу.

— Коли аналізуєш 
життя і творчий шлях 
Івана Боберського, стає 
зрозуміло, звідки в нього 
визрівало стільки ціка-
вих ідей. Він народився 
у священичій родині. 
Отець Микола Бобер-

ський у своїх дітях куль-
тивував принцип: „думай 
по-українськи“ і сприяв 
культурно-просвітниць-
кій роботі в селах. Іван 
Боберський знав багато 
європейських мов. Тож, 
популяризуючи різні 
види спорту в Галичині, 
вивчав першоджерела мо-
вою оригіналу, а це теж 
мало неабияке значення, 
— зазначив ще один до-
слідник Андрій Сова.

Свою дослідницьку 
працю автори книги на-
зивають „прорізуванням 
віконця в український 
світ тіловиховання“. Та 
кажуть, що вона ще по-
требує доопрацюван-
ня, адже досліджування 
тривають. Тож цілком 
ймовірно, що будуть нові 
видання на цю тематику.

На зустріч також за-
вітали добровольці су-
часної російсько-укра-
їнської війни Мар’ян 
Берездецький і Юрій 
Черкашин — керівник 
ГО „Сокіл“. Вони поділи-
лися досвідом діяльності 
організації в сучасних 
умовах, наголосивши, 
що й нині „Сокіл“ діє без 
державної підтримки і 
головним завданням є 
фізичне й патріотичне 
вишколювання молоді.

Наталія ПАВЛИШИН
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разом із BEST

ІЯК розрісся і споважнів
Щовесни у тих, хто шукає роботу, чи хоче більше дізнатися 

про найцікавіші пропозиції від різних компаній, з’являється 
додатковий шанс — Інженерний ярмарок кар’єри (ІЯК) від Ради 
студентів технічних університетів BEST.

25–26 квітня у Львівській по-
літехніці вже водинадцяте від-
булося одне із наймасштабніших 
знайомств роботодавців із потен-
ційними працівниками. Щороку 
представники різних фірм, ком-
паній приходять до нашого уні-
верситету, щоби продемонстру-
вати всі свої переваги та відібра-
ти найкращих, найталановитіших 
працівників. Адже кожен охочий 
має можливість подати резюме 
безпосередньо під час ІЯК, а та-
кож більше дізнатися про компа-
нію на її презентації.

Цікавим є й тиждень перед са-
мим Ярмарком — Тиждень успіху. 
Щодня до студентів приходять 
успішні люди, дехто з них колись 
теж був у BEST, а хтось саме завдя-
ки ІЯК знайшов своє омріяне місце 
праці, щоб поділитися досвідом із 
молоддю, розповідаючи власні іс-
торії та радячи, як і що найкраще 

робити, щоб досягти мети.
— Цьогорічний Інженерний яр-

марок кар’єри, мабуть, наймасштаб-
ніший з усіх. Зрештою, це помітно 
одразу, адже ми вже ледь уміщаємося 
на двох поверхах, а раніше вистачало 
й одного. До прикладу, минулоріч у 
нашому заході брало участь 32 компа-
нії, а цьогоріч — 65. Про те, що ІЯК 
зростає і про нього знають свідчить і 
те, що тепер, запрошуючи компанії на 

наш захід, нам не 
потрібно довго 
пояснювати хто 
ми, звідки і для 
чого їх кличе-
мо — всі вже все 
знають. Це ще 
більше заохочує 
до розвитку! — 

розповіла голов-
на організаторка 
цьогорічного ІЯК 
першокурсниця 
ІКНІ Валерія Во-
лошко.

Якщо ще кіль-
ка років тому 
ІЯК цікавив лише 
студентів інже-
нерних спеціаль-
ностей, то тепер 
на цей захід при-
ходить молодь із 
різних львівських 
вишів, зокрема 

ЛНУ ім. І. Франка та УКУ. А також, 
як підкреслила організаторка, й ті, 
кому вже за 30 років. Усіх цікавлять 
можливості працевлаштування. Та й 
захід цьому сприяє якнайкраще, адже 
можна безпосередньо поспілкуватися 
з представниками різних фірм, випи-
тати все, що цікавить і чого, зазвичай, 
не знайдете в інтернеті.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Львів’янином року став 
23-річний військовослужбо-
вець та призер міжнарод-
них змагань „Ігри неско-
рених“, студент-заочник 
Львівської політехніки 
Роман Панченко. Нагороду 
він отримав за особисту муж-
ність, сміливість та героїзм 
у обстоюванні цілісності та 
суверенності України, спор-
тивні досягнення, що сприяли 
підвищенню престижу Львова 
та України на державному і 
міжнародному рівнях. Попри 
отримані поранення в зоні 
бойових дій на Донбасі Роман 
Панченко добре стріляє з 
лука. Минулоріч здобув золо-
ту медаль на „Іграх нескоре-
них“ у Канаді. Нагороджено 
його орденом „За мужність“ III 
ступеня.

Молодь запрошують до 
участі у проекті „Державо-
творець“ — стажування в 
органах державної влади. 
Проект ініціювали Міністер-
ство молоді та спорту Укра-
їни та Українська академія 
лідерства. Цей задум допоміг 
здійснити проект USAID „Під-
тримка організацій-лідерів 
у протидії корупції в Україні 
„ВзаємоДія“ (SACCI). Проект 
матиме три етапи: стажуван-
ня молоді в Адміністрації 
Президента України, Секре-
таріаті Кабінету Міністрів 
України, міністерствах та 
інших центральних органах 
виконавчої влади. Реєстра-
ція для участі в стажуванні 
триває до 31 травня 2018 року. 
Більше інформації на сайті 
Міністерства молоді та спорту 
України.

У минулу неділю у Львові від-
булася екуменічна молитва 
духівників і мирян усіх кон-
фесій. Львів’яни молилися за 
Господню ласку для розвитку 
і процвітання Львова, добро-
го життя всіх мешканців та 
єдності і миру нашій країні. 
Очолив молитву єпископ-по-
мічник Львівської Архиєпархії 
УГКЦ Преосвященний Владика 
Володимир (Груца). До молит-
ви також долучилися родини 
Небесної Сотні. 

За матеріалами інформагенцій
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творча тусівка 

Зустріч „Без обмежень“
Куди-куди, а от на зустріч з улюбленими артистами студенти масово 

збігаються. Нещодавно Колегія та профком студентів і аспірантів 
разом із Львівським молодіжним клубом організували для молоді творчу 
тусівку із фронтменом гурту „Без обмежень“ Сергієм Танчинцем.

Співака можна було 
запитувати про все, що 
цікавило і почути щиру 
відповідь. А особливим 
бонусом стало аж п’ять 
пісень під гітару, які спі-
вали всією величезною 
аудиторією.

Найперше, що цікави-
ло студентів, так це те, що 
змінилося після виступу 
гурту на Х-факторі.

— Якщо у вас є амбіції і 
бажання стати музиканта-
ми, співаками, то обов’яз-
ково візьміть участь у 
якомусь талант-шоу. Наш 
гурт виступив на Х-фак-
торі і це суттєво змінило 
все. Хоча рішення було 
досить непростим. Бо 
тоді гурт уже існував сім-
надцять років та й ми вже 
досить не юні, але я не 
знайшов причин відмо-
витися. Переконаний, що 
рішення було правильне. 
Це стало для нас поштов-

хом. До того ми були ні-
шевим колективом, який 
потрапляв лише до тих 
слухачів, які нас шукали. 
Після Х-фактору ми стали 
впізнавані на державному 
рівні. Випустили чудовий 
альбом „5 хвилин“, з яким 
їздили туром Україною. 

Що ж надихає на твор-
чість?

— Надихає мене жит-
тя, певно, як і кожного. 
Те, що бачу: люди, які по-
руч із нами, події — це все 
на нас впливає. Більшість 
пісень, які я написав, — 
присвятив своїй дружині. 
Мені дав Бог можливість 
ті всі відчуття, пережи-
вання перекладати в рими 
і творити пісні. Вважаю це 
щастям. У моєму творчо-
му житті були дуже трива-
лі паузи по два-три роки, 
коли нічого не писав. Тоді 
переживав відчуття абсо-
лютного спустошення. Та 

потім усе повернулося і 
пісні пишемо далі.

Із чого почалося за-
хоплення музикою?

— В одинадцятиріч-
ному віці я почув метра 
блюзу Гері Мура. Мені 
захотілося це зіграти. 
Звичайно, досі не зі-
грав, бо для цього треба 
бути дуже талановитим 
гітаристом. Та мене це 
наштовхнуло на дум-
ку, що є в світі музика 
і на день народження я 
випросив собі гітару. З 
того часу я всюди був з 
гітарою. Батьки завжди 
з розумінням ставилися, 
підтримували. Мама завж-
ди перша чує наші пісні. 
Батьки — це ті люди, яким 
ми зобов’язані всім своїм 
життям. Тому спілкуйтеся 
з ними якомога більше.

Гурт „Без обмежень“ 
часто їздить до україн-
ських воїнів з виступами.

— Вважаю, що кожен 
із нас на своєму місці 
має робити все, щоб до-
помогти своїй армії, яка 
ціною життя і здоров’я 
обстоює нашу незалеж-
ність. Ми їздимо не лише 
до військових, а й до ци-
вільного населення. Зви-
чайно, є багато гуртів, які 
ще більше мають змогу 
підтримувати наших сол-
датів. Та ми стараємося 
робити все, що в наших 
силах.

Життєве кредо Сер-
гія Танчинця: людина в 
своєму житті може ро-
бити абсолютно все, що 
хоче, доки її дії не почи-
нають шкодити іншим 
людям, живим істотам, 
середовищу.

Звичайно, було бага-
то ще різних запитань. 
І про поїздки за кордон, 
і про творчі плани, і про 
участь у фестивалях. Та 
найголовніше, що кожен 
отримав плакат гурту з 
автографом співака та 
зробив для себе селфі.

Наталія ПАВЛИШИН
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В Україні створять комуніка-
ційну платформу, яка місти-
тиме реєстр пам’яток історії 
та культури. Користуватись 
програмою матимуть змогу і 
звичайні громадяни. Вони змо-
жуть подавати пропозиції про 
внесення тієї чи іншої пам’ятки 
до державного реєстру. Ви-
пробувати програму Мінкульт 
планує наступного року.

Телепроект „Українська 
пісня — 2018“, якому вже 
три роки, розпочав прийом 
заявок. Члени журі приймають 
заявки від молодих музикан-
тів, які працюють у жанрах 
мейнстрім-поп, танцювальна 
музика, рок. До участі в кон-
курсі допускаються пісні лише 
українською мовою. У проекті 
задіяне інтернет-голосування. 
Для молодих артистів проект — 
це стартовий майданчик і шанс 
проявити себе перед широкою 
аудиторією. Фінальним акор-
дом проекту стане великий 
гала-концерт 18 серпня цього 
року на стадіоні Lviv Arena.

У Львові відбулася презентація 
нового роману Юрія Андрухо-
вича „Коханці Юстиції“. Це 
такий подарунок до Дня міста у 
межах „Літературних днів Чер-
нівців у Львові“. Автор поділив-
ся з присутніми спогадами про 
написання книги, презентував 
уривки із трьох історій, які 
мали безпосередній стосунок 
до Львова. Участь у презентації, 
що проходила в приміщенні 
Львівського академічного 
драмтеатру ім. Лесі Українки, 
взяли співачка й акторка Уляна 
Горбачевська, джазовий кон-
трабасист Марк Токар та поет, 
кінорежисер і музикант Олек-
сандр Фразе-Фразенко.

Відбувся фестиваль камерної 
музики „3/4“, який об’єднав 
музикантів із Франції, Німеч-
чини, Польщі та України. У 
форматі концертів, лекцій та 
майстер-класів слухачі оз-
найомлювалися із чудовими 
зразками класичної музики. Зі-
брані від квитків кошти стануть 
основою для створення фонду 
для підтримки юних талантів 
України.

За матеріалами інформагенцій

палітра

Знак пам’яті, уваги до Ягоди
Сорок днів потому, як не стало відомого андеґраундного 

художника, поета й сценариста Мирослава Ягоди, у галереї МО 
„Дзиґа“ відкрили виставку його творів. Однак то лише частина 
задуму щодо вшанування цієї оригінальної особистості — у планах 
мистецтвознавців і художників є і видання каталогів, і більші 
експозиції, і навіть створення музею.

Мирослав Ягода належав до тих мис-
тців, для яких важливою залишалася 
насамперед творчість, незалежно від 
того, платили за неї чи ні. Цінували ж 
його твори, як це часто буває, більше не 
в нас, а за кордоном, зокрема в Польщі й 
Австрії. Але виїжджати з України не мав 
наміру, бо був не просто прив’язаний 
до своєї землі, а любив її. Не дивно, що 
ще коли тільки почалася війна, митець 
запропонував свої роботи для вистав-
ки-продажу, щоб допомогти бійцям.

Перед відкриттям виставки худож-
ник Влодко Кауфман, мистецтвозна-
вець Тарас Возняк говорили-дискуту-
вали про те, де мав би бути музей Яго-
ди, адже майстерню, в якій мистець 
працював, передали його племінниці, 
проте сам будинок майже весь уже про-

дали. Крім цього, полотна Мирослава 
Ягоди перебувають у різному стані: ті, 
що в приватних колекціях, збережені, а 
ті, що з майстерні, понищені, розсипа-
ються. Тому, мабуть, логічніше було б                                                       
насамперед подбати про роботи, аніж 
про музей.

Виставка у „Дзизі“ мала би стати 
частиною проекту, присвяченого по-
статі Мирослава Ягоди. Продовження 
її — масштабніші експозиції у Львові 
й Києві, а також видання трьох катало-
гів — живопис, графіка, поезії та інші 
тексти. Наразі йде підготовка тематич-
ного випуску культурологічного жур-
налу „І“ — „Львів Мирослава Ягоди“. 
Тож хто має які спогади про митця — 
долучайтеся.

Наталя ЯЦЕНКО

Тривимірний світ 
„Богині степу“

Відомий скульптор з Донбасу — у рідній 
Горлівці мав власний музей, який 

користувався популярністю — Петро Антип 
привіз до нашого міста свої роботи. У 
Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького 
третього травня він дебютував як маляр.

Петро Антип з настанням війни 
був змушений виїхати до Києва, поки-
нувши свою майстерню і багато своїх 
скульптур. Його експозиція „Богиня 
степу“ є другим етапом проекту, пер-
ший етап — виставка творів митця 
у Національному музеї Тараса Шев-
ченка у столиці. Шлях до львівського 
представлення був тривалим — май-
же десять років. Хоча як скульптор 
два роки тому брав участь у спільній 
виставці в Національному музеї у 
Львові. Тепер же творчість митця роз-
крито вповні — скульптура, живопис, 
рисунок. Власне рисунок художник 
виставляє вперше.

Петро Антип поєднує у своїх 
роботах авангардність і традиції 

— досліджує степову історію Укра-
їни, особливе місце відводячи в ній 
жінці, богині-воїну амазонці. Якщо 
на полотнах жінка в нього округла, 
ніби достиглий плід, то у скульпту-
рі митець надає перевагу гострішим 
геометричним формам, трикутним. 
Тому тіло амазонки в нього — це дві 
трапеції, що сходяться вершинами 
посередині. Одна з них, нижня, ніби 
відображає жіноче вразливе начало, а 
друга, верхня, — мужнє чоловіче.

Мистецтвознавці відзначають асо-
ціативність і високий рівень інтелек-
туалізму робіт Петра Антипа, їхню 
синтетичність і сакральну енергетику.

Наталя ЯЦЕНКО
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корисно знати

Джерело навичок ХХІ століття…              
у настільній грі

З настільними іграми ми знайомі з дитинства, однак нині вони стають 
дедалі популярнішим дозвіллям серед молоді і дорослих. Якщо 

раніше такий товар можна було придбати лише у дитячих магазинах 
(що автоматично вважалося „для дітей“), то тепер стають популярними 
спеціалізовані крамниці та ігротеки. Консультант магазину Lelekan, 
Софія Яремчук, запросила „Аудиторію“ у світ настільних ігор і поділилася 
секретом їхньої популярності.

„Дитяча забавка“
Зазвичай люди дума-

ють, що це магазин для ді-
тей, але, як не дивно, дітей 
тут майже нема: вікова ка-
тегорія наших клієнтів —                                                                   
20–40 років. Незважаючи 
на те, що це — ігри, „ди-
тячого“ у них мало: тут 
потрібно багато думати. 
Здебільшого наші клієн-
ти — ІТ-івці, їх настільки 
багато, що у нас навіть діє 
спеціальна програма ло-
яльності для представни-
ків ІТ-компаній. До слова, 
власники нашого магазину 
— програмісти. Тому про 
„дитячість“ тут точно не 
йдеться.

Чому варто грати?
Настільні ігри — це не 

лише розвага, а й можли-
вість задіяти свій мозок 
у світі, де все зведено до 
автоматизму. Мало того, 
вони спрямовані на розви-
ток логіки, концентрації 
уваги, уяви, просторового 
і візуального сприйняття, 
швидкості реакції, вміння 
розпоряджатися фінан-
сами. Але найважливіше, 
що настільні ігри розви-
вають, так звані, навички 
ХХІ століття, які нині є 
найбільш затребувані на 
сучасному ринку праці: 
креативність, творчість, 
критичне й гнучке мислен-
ня, вміння комунікувати, 
домовлятися, працювати 
в команді, шукати нестан-
дартні шляхи розв’язання 
проблем, виходити за ша-
блонні рамки тощо.

Не „Монополією“ 
однією

Ігри, які знають біль-
шість людей: „Монопо-
лія“, шахи, шашки, нарди, 
лото, UNO, Scrabble або 
його український аналог 
„Ерудит“. Насправді, ви-
бір значно багатший. Чіт-
кої класифікації немає, але 
умовно їх можна поділити: 
за віком — від 1 року і до 
100+; за тривалістю ігро-
вого періоду — від 15 хв. 
до 3 год.; за кількістю 
гравців — для одного, для 
двох, для 3–6 гравців, для 
великої компанії; за вида-
ми — карткові, стратегіч-
ні, коперативні (гра проти 
гри), головоломки, ігри на 
реакцію, на швидкість, на 
блеф, на увагу, на асоціа-
ції, на економічну тема-
тику, для вечірки, сімейні 
ігри тощо — цей список 
можна продовжувати без-
кінечно. Є ігри, на вивчен-
ня правил яких знадобить-
ся близько шести годин.

Як вибрати?
На спеціалізовано-

му сайті для геймерів                      
https://boardgamegeek.com/                                                                          
можна знайти відгуки про 
будь-яку настільну гру, 
переглянути рейтинг. 
Найчастіше клієнт вказує 
вік і суму, на яку розрахо-
вує, тоді я показую по од-
ній грі з кожної категорії, 
а потім презентую весь 
асортимент із тої, яка за-
цікавила найбільше. „Хо-
дові“ ігри — це переважно 
класичні, про які ми вже 

згадували, і сімейні — без-
програшний варіант, адже 
вони цікаві як для дітей, 
так і для дорослих. Якщо 
говорити про конкретні 
ігри, то я би радила по-
чинати із Cluedo, „Кам’я-
ний Вік“, Ticket to Ride, 
Patchwork, „Підкорення 
Марсу“, „Діксіт“. З асорти-
ментом ігор можна озна-
йомитися на нашому сайті                                                            
https://lelekan.com.ua/uk/, 
для студентів передбачено 
знижку.

Ціна питання
Вартість настільних 

ігор коливається від ста до 
трьох з половиною тисяч 
гривень. Що багатше і різ-
номанітніше наповнення, 
то дорожчою є гра. Карт-
кові ігри дешевші, бо для 
їх виготовлення достатньо 
картону і якісного друку. 
Якщо гра містить, напри-
клад, оригінальні фігурні 
фішки, то ці спеціальні 
елементи виконують лише 
на замовлення. Також у 
вартість входять оплата за 
дозвіл на переклад гри, її 
дизайн, товщина і якість 
картону, з якого виго-
товлені коробка, гральне 
поле, картки тощо. 

Якщо ціна кусається
Оскільки ігри дорогі, їх 

дуже часто беруть в орен-
ду. Перші три дні послуги 
коштують 30, 25 і 20 грн., 
наступні — по 100 грн., 
аби ігри не залежувалися і 
користувачі мали стимул 
їх повернути. Орендують 

переважно ігри дорожчі за 
500 грн. Нещодавно двоє 
наших постійних клієнтів 
щодня впродовж місяця 
приходили по нову гру, ті, 
що сподобалися найбільше, 
вони купували. Ще один ва-
ріант — грати тут, оскіль-
ки ми не лише магазин, а й 
ігротека. Попит є: прихо-
дять діти, багато дорослих, 
родини. На вихідні часто 
заздалегідь бронюють сто-
ли. Буває, відвідувачі вхо-
дять в азарт і ми можемо 
працювати не до 21.00, а до 
опівночі чи навіть довше.

Про наболіле
Як і в багатьох сферах, 

на українському ринку на-
стільних ігор переважає 
російськомовна продукція. 
Проблема полягає в тому, 
що переклад і видання гри 
вимагають дозволу від роз-
робника. З метою уникнен-
ня конкуренції на ринку 
України російські компанії, 
укладаючи такі договори, 
за доплату прописують спе-
ціальні пункти, що заборо-
няють розробникові давати 
українським виробникам 
дозвіл на переклад. Зважа-
ючи на сучасну політичну 
ситуацію, покупці часто 
відмовляються брати росій-
ськомовні та ігри виробни-
цтва країни-агресора. Але 
не варто думати, що укра-
їнська та українськомовна 
продукція відсутні — існу-
ють навіть ігри львівського 
виробника, однак хотілося б,                                                                             
аби цей процес набирав 
обертів.

Анастасія МОЗГОВА
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здоровий спосіб життя

Ще трохи весняних лайфхаків для тих, 
хто дбає про себе

Весна цьогоріч імітує літо, але розслаблятися ще не час. Тому 
і далі піклуємося про свій тонус, як тіла, так і душі. Для цього 

використовуємо найдієвіші й найпростіші поради, які для втілення 
в реальність не потребують надміру зусиль.

Щоб зробити ідеальний зелений 
салат, потрібно скористатися трьо-
ма секретами від київського блогера 
Анастасії Голобородько: секрет пер-
ший — розмаїття, другий — баланс 
смаків, третій — заправка. Розшиф-
рування секретів просте: беремо хоча 
би два види салатних листків, а не 
один, пропорційно поєднуємо зелень 
звичайну (шпинат, щавель, рукколу) 
із дуже запашною (кінза, кріп, м’ята, 
петрушка). Добре, якщо у страві гар-
моніюють солоний, кислий, солод-
кий і гіркий смаки, що завжди можна 
скоригувати за допомогою заправки. 
І штрих — щось для хрустіння, як-от: 
шматочок огірка, моркви, яблука. То 
хто ще сумнівається, що весняний са-
лат — це смачно?!

Теплі дні і навіть не такі вже й 
холодні ранки мотивують до бігу. 
Але якщо ви маєте намір зайняти-

ся кросом серйозно і надовго, то й 
підхід має бути відповідний. На-
самперед варто звернути увагу на 
своє здоров’я. Це означає, що про-
йти медичне обстеження, щоб пе-
реконатися, що нема хвороб, які 
можуть проявити себе під впливом 
фізичного навантаження. Під час 
бігу показником його корисності є 
пульс — якщо він у межах 120–140 
ударів на хвилину, то добре, якщо 
ні, то збавте темп або перейдіть на 
ходьбу. Дізнатися, чи все гаразд із 
пульсом, без пульсометра можна за 
допомогою самоспостережень (для 
цього потрібна компанія або хоча б 
друг) — здатні спокійно розмовля-
ти, дихання не збивається, то пульс у 
нормі. Найліпший варіант — знайти 
професійного тренера. І пам’ятайте, 
що біг не розвиває все тіло гармо-
нійно, тому його варто поєднувати 

з іншими видами спорту, насамперед 
— із плаванням.

Та здоровий спосіб життя — це не 
лише про здорову тілесність, а й про 
здатність зберігати душевний спокій, 
розвивати свій дух. У „Книзі радо-
сті“, яку з діалогів Далай-лами й ар-
хієпископа Туту уклав Дуглас Абрамс, 
сказано, що дух, як і м’язи, потрібно 
тренувати: не боятися негативних 
переживань, бо вони тісно пов’язані з 
позитивними, але не мати особливих 
очікувань від життя, а приймати його 
таким, яким воно є. Звісно, при цьо-
му робити все, що від нас залежить, 
співчувати і надіятися.

Наостанок хочеться зауважити, 
що тепер не дім, а природа мають ста-
ти нашим джерелом для наповнення 
енергією. Важливо не просто безціль-
но гуляти, а свідомо наповнюватися 
світлом, яке розлите повсюди: приту-
литися до дерева — відчути, як нур-
тують у ньому соки, впустити в себе 
вітер, запах квітів… Щастя — поруч!

Наталя ЯЦЕНКО

спортогляд

 •  Відбулися змагання зі спортивної 
аеробіки, під час яких студенти ви-

шів Львівщини 
демонстру-
вали плас-
тику, красу 

та гармонію 
в и к о н а н н я 

гімнастичних 
вправ у 8-ми 

видах програ-
ми. В індиві-
дуальних ви-

ступах серед чоловіків наймайстер-
нішим був Петро Курка (Українська 
академія друкарства), в індивіду-
альних виступах жінок — Марина 
Гордієнко (Львівська політехніка). 
У змішаних парах найкращі — Віо-
ла Лазаренко та Юрій Когут (Львів-
ська політехніка), у тріо— команда 
Львівської політехніки, у групових 
виступах і в аероденсі — команда 
Української академії друкарства, в 
аеростепі й фанку — команда Львів-
ської політехніки.

У підсумку двох днів змагань пер-
ше місце здобула команда Львівської 
політехніки (483 очки). Друге посіла 
студентська збірна Української ака-
демії друкарства (474 очки), третє 
— команда ЛНУ ім. І. Франка (339 
очок).

 •  У межах Універсіади Львів-
щини боксери з 8-ми 
вишів змагалися 
в спортивному 
комплексі Львів-
ської політехніки. 
До вже постійних 
учасників змагань, 
збірних команд 
ЛДУФК, Львів-
ської політехні-
ки, Національної а к а д е м і ї 
сухопутних військ ім. П. Сагайдачно-
го, ЛНУ ім. І. Франка, НЛТУ Украї-
ни, Української академії друкарства, 
Львівського національного медич-
ного університету ім. Д. Галицького, 
додалися представники зі Львівсько-

го національного університету вете-
ринарної медицини та біотехнологій 
імені С. Ґжицького. У підсумку трьох-
денних змагань чемпіонами у ваго-
вих категоріях стали: 49 кг — Степан 
Павловський (Львівська політехніка), 
52 кг — Максим Захарченко (НАСВ), 
56 кг — Павло Засімов (ЛДУФК), 

60 кг — Іван Волощук (ЛДУФК), 
64 кг — Олександр Горбань 
(НАСВ), 69 кг — Захар Дома-
рацький (ЛДУФК), 75 кг — Ми-
хайло Рудий (ЛДУФК), 81 кг —                                                                              
Максим Кропивницький 
(ЛДУФК), 91 кг — Юрій Сідь 
(Львівська політехніка),                                         
+91 кг — Олександр Гриців 

(ЛДУФК).
Трійка лідерів у загаль-

нокомандному заліку ви-
глядає так: I місце — ЛДУФК (771 
очко), II місце — Львівська політех-
ніка (738 очок), ІІІ місце — Націо-
нальна академія сухопутних військ 
(602 очки).

Підготувала Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально: 
3. Багаторічна болотна трава з довгими гостри-
ми листками. 7. „Священна війна“ мусульман; 
газават. 8. Велике з’єднання військових кораблів. 
10. Відзнака, почесна нагорода. 12. Місто, засно-
ване Дідоною. 13. Рід крокодилів, поширених у 
США. 14. Жорстока, самовладна людина, само-
дур. 16. Артист цирку. 18. Вузький і довгий човен 
індіанців-карибів. 19. Порода службових собак. 
20. Достовірне відображення дійсності у свідо-
мості людини; правда. 22. Верхня палата парла-
менту США. 24. Комп’ютерний пристрій для зчи-
тування малюнків, фотознімків, тексту в пам’ять 
комп’ютера. 26. Метальна зброя індіанців Пів-
нічної Америки у вигляді кам’яної чи металевої 
сокирки або палиці з навершям. 28. Оперативне 
повідомлення кореспондента з місця події у пресі, 
по радіо, телебаченню. 29. Титул правлячої особи, 
монарха в Індії. 30. Кріплене вино, яке виготов-
ляють в автономному регіоні Португалії. 31. Сса-
вець родини котячих; пума. 32. Дуже міцний гру-
бий мотузок із волокна або дроту. 

Вертикально:
1. Межа, що розділяє території держав. 2. Мор-
ський черевоногий молюск з великою ракови-
ною, що живиться мідіями та устрицями. 4. Зроб- 
лена з ганчір’я подоба людської постаті для 
відстрашування птахів. 5. Футбольний клуб України. 
6. Персонаж „Книги джунґлів“ Р. Кіплінґа. 9. Оптич-
ний прилад, іграшка у вигляді трубки, в середині якої 
розміщені дзеркальця під кутом 600, що дозволяє ство-
рювати гарні візерунки. 11. Гірська порода, що склада-
ється з уламків різнорідних мінералів, зцементованих 
іншою породою. 15. Опера італійського композито-
ра Джакомо Пуччіні. 16. Тіло, утворене обертанням 
прямокутного трикутника навколо одного з катетів. 
17. Ансамбль з дев’ятьох виконавців. 18. Троянський 

царевич, який присудив Афродіті яблуко з написом 
„Для найвродливішої“. 21. Зручні для здійснення чо-
го-небудь обставини, слушний момент. 23. Стан боксе-
ра, коли він від удару противника втрачає координацію 
рухів і орієнтацію. 25. Кількість присутніх на зборах 
організації, достатня для визнання зборів правомоч-
ними. 27. Розділовий знак. 28. Літальний апарат з ре-
активним двигуном. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4
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7 8
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20 21 22 23 24 25

26 27 28
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30 31

32

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 9

Горизонтально: 5. Прерогатива. 7. Аеропорт. 8. Одаліска. 10. Екватор. 12. Камерун. 
13. Артерія. 14. Сеанс. 16. Нерест. 18. Матрац. 21. Депеша. 23. Катран. 26. Жнива. 28. Най-
робі. 30. Соверен. 31. Протест. 32. Командир. 34. Естрагон. 35. Апокаліпсис.

Вертикально: 1. Феномен. 2. Корт. 3. Тахо. 4. Литавра. 5. Прокурор. 6. Алігатор. 7. Атлас. 
9. Авгій. 11. Авантюрист. 14. Стелаж. 15. Смілка. 16. Норд. 17. Ейре. 19. Тост. 20. Ціан. 22. Про-
грама. 24. Реверанс. 25. Канюк. 27. Метан. 29. Іподром. 30. Статист. 33. Ріал. 34. Едіп.

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 11
Горизонтально: 3. Травень. 9. Ладан. 10. Мавка. 11. Ожина. 12. Бобіна. 13. Отелло. 
15. Прайд. 17. Думка. 19. Канон. 20. Темперамент. 23. Тіара. 25. Тракт. 26. Такса. 27. Не-
діля. 29. Зодіак. 31. Брила. 33. Рикша. 34. Прага. 35. Ремарка.

Вертикально: 1. Гроно. 2. Гнома. 4. Ватикан. 5. Алабама. 6. Адан. 7. Сват. 8. Маслина. 
12. Бадмінтон. 14. Одноліток. 15. Паспорт. 16. Дрімота. 18. Арена. 19. Канат. 21. Бандера. 
22. Карімат. 24. Скрипка. 28. Люкс. 30. Осад. 31. Балет. 32. Апекс.

J J J

Після репетиції один актор — 
другому:
— А тепер, Петре, йдемо на 
грамзапис.
Прийшли в театральний буфет.
— Налийте нам по 100 грамів і 
запишіть на мій рахунок…

J J J

Свекруха до невістки:
— А борщ ти вмієш варити?
— Умію.
— А що треба, щоб він був сма-
чний?
— Добра свекруха і голодний чо-
ловік.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи, які видав Наці-
ональний університет „Львівська політехніка“: 
диплом бакалавра ВК № 18978057 на ім’я: Єфімов 
Павло Віталійович;
студентський квиток на ім’я: Сеньків Уляна Ми-
хайлівна;
студентський квиток на ім’я: Мураль Назар Вікто-
рович;
студентський квиток на ім’я: Оленяк Христина 
Петрівна;
залікову книжку на ім’я: Сайко Валерій Валерійо-
вич; 
залікову книжку № 1513201 на ім’я: Тандиряк Андрій 
Орестович;
студентський квиток на ім’я: Чвалова Вікторія Ана-
толіївна;
залікову книжку на ім’я: Задорожний Михайло 
Андрійович;
студентський квиток № 11865342 на ім’я: Куликович 
Дмитро Сергійович;
студентський квиток на ім’я: Киючнікова Даяна 
Геннадіївна;
залікову книжку № 1404248 на ім’я: Козяк Назар 
Русланович;
залікову книжку № 1404260 на ім’я: Павелко Ігор 
Миколайович;
студентський квиток на ім’я: Міщанин Вікторія 
Василівна;
залікову книжку № 1412190 на ім’я: Григор’єва Ла-
риса Олександрівна;
залікову книжку на ім’я: Могила Юлія Анатоліївна;
залікову книжку на ім’я: Зелінська Анна Сергіївна;
залікову книжку на ім’я: Андріїв Андрій Васильо-
вич;
студентський квиток на ім’я: Михальцевич Марія 
Михайлівна;
залікову книжку № 1715167 на ім’я: Стецишин Наза-
рій Іванович;
залікову книжку на ім’я: Клапоущак Анастасія 
Сергіївна;
студентський квиток № 11811975 на ім’я: Свинаренко 
Олександра Ігорівна;
студентський квиток № 10967780 на ім’я: Горинь 
Вікторія Вікторівна;
студентський квиток № 10334843 на ім’я: Сас Анна 
Сергіївна;
студентський квиток №  11341900 на ім’я: Хом’як 
Іванна Миколаївна;
студентський квиток ВК № 11724513 на ім’я: Бабари-
кіна Оксана Миколаївна;
студентський квиток на ім’я: Кличко Жанна Воло-
димирівна;
студентський квиток на ім’я: Пащук Ольга Вячес-
лавівна;
студентський квиток № 11492150 на ім’я: Гавор Надія 
Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Давидюк Олеся Олек-
сандрівна.

Колектив кафедри дизайну архітектур-
ного середовища Інституту архітектури 
Національного університету „Львівська 
політехніка“ висловлює щирі співчуття до-
центу кафедри дизайну та основ архітек-
тури Тетяні Михайлівні Клименюк у зв’язку 
з передчасною смертю її дочки

Христини Ігорівни Ковальчук
— колишнього працівника і доцента нашої 
кафедри.

Колектив кафедри прикладної фізи-
ки і наноматеріалознавства Інсти-
туту прикладної математики і фун-
даментальних наук Національного 
університету „Львівска політехніка“ 
висловлює глибоке співчуття стар-
шому викладачеві кафедри Андрію 
Богдановичу Данилову з приводу 
тяжкої втрати — смерті

матері.

Як подати оголошення в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення: 

•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 
140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами 
реклами; 

• про загублені документи — 20,00 грн.; 

• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;                  
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33. 

E-mail: audytoriya@gmail.com

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, 
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка, повноколірний 

друк)
Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                      
з викорис тан ням матеріалів за
мовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення кін
цевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замов
лення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 2582133. Email: audytoriya@gmail.com
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція тижневика ,,Аудиторія“ 
щиро вітає з ювілеєм проректора 
з науково-педагогічної роботи 
Львівської політехніки

Олега Романовича 
ДАВИДЧАКА.

У цей святковий, ювілейний день
Ми щиро, від душі вітаємо.

Здоров’я, щастя, радощів, натхнення,
Благополуччя і добра бажаємо.
Людської шани зичимо, тепла,

Достатку, злагоди, любові у родині.
Щоб вся біда у безвість відійшла,
І множилася радість вже віднині.
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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. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг 2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 180634

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературні редактори — Олег СЕМЕНИШИН, 

Тетяна ТРАЧУК 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

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

На останній сторінці — світлини Наталії 
ПАВЛИШИН та Катерини ГРЕЧИН.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр опери та балету                                                                       
ім. С. Крушельницької
10 травня — „Аїда“ (опера). 18.00.
11 травня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
12 травня — Музика дзеркальної зали (екскурсія з 

концептом). 16.00, „Кармен“ (опера). 18.00.
13 травня — „Білосніжка та семеро гномів“ (балет). 12.00, 

Музичний салон — молоді скрипкові віртуози. 15.00, 
„Сільська честь“ (опера). 18.00.

16 травня — „Сільська честь“ (опера). 18.00, Музичний салон 
— „Тихі пісні“ Валентина Сильвестрова. 20.30.

Національний академічний 
український драматичний театр                                                        
ім. М. Заньковецької
10 травня — „Украдене щастя“. 18.00.
11 травня — „Сільва“. 12.00.
12 травня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
16 травня — „За двома зайцями“ (прем’єра). 17.00.

Камерна сцена
15 травня — „Або-або“. 17.00.

Львівський академічний театр                                  
ім. Л. Курбаса
11 травня — „Ножі в курях, або Спадок мірошника“. 19.00.
12 травня — „Так казав Заратустра“. 19.00.
13 травня — „Дихання“. 19.00.

Львівський академічний драматичний 
театр ім. Лесі Українки
11 травня — „Калігула“. 19.00.

Перший театр
10 травня — „Джалапіта“ (прем’єра). 16.00.
11 травня — „Джалапіта“ (прем’єра). 14.00.
13 травня — „Куди зникло море“. 12.00, 15.00.
15 травня — „Троє поросят“. 11.00, „Небезпечна гра“. 19.00.
16 травня — „Куди зникло море“. 12.00.

Львівська обласна філармонія
11 травня — Музичний „ЕКО“ проект. 19.00.                                                                                         

Анастасія Корнутяк– сопрано                                                                           
Микола Корнутяк – тенор                                                                                                
Назар Тацишин – тенор                                                                                      
Академічний інструментальний ансамбль                                
„Високий Замок“  



ТОП-події                    
тижня                                      
у Львівській 
політехніці

3с.

13с.
17с.

4с.


