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Кого ви вважаєте сучасними героями?
Так вже повелося, що в 

українському дискурсі 
слово „герой“ має негативну 
конотацію, бо найчастіше його 
присвоюють вже посмертно. Зі 
шкільних курсів історії України 
та української літератури у 
голові кожного учня міцно 
оселяється твердження, що 
українські герої — завжди 
мертві. Вбитий козак, похилена 
калина, заплакана дівчина, 
мати в чорній хустині — 
символи в культурі України, 
які найчастіше творять 
стражденне обличчя героїзму. 
Але ситуація змінюється, і нині 
героями називають живих — 
оборонців на сході України. 
Щоправда, і про них найчастіше 
згадують, коли стається біда. 

Сучасний героїзм інколи 
непомітний для очей, не те 
що через об’єктиви фото- та 
відеокамер. Герої можуть жити 
за стіною, їхати у громадсько-
му транспорті, стояти у черзі, 
допомагати знайти необхідну 
вулицю. Сучасні герої — це не 
лише воїни: це і їхні рідні, котрі 
попри біль і розпач відпуска-
ють їх на війну; це лікарі, які 
у польових умовах рятують 
життя оборонців; це цивільне 
населення, котре, втратив-
ши все, не опускає руки; це 
батьки, які після смерті своїх 
дітей знаходять сили жити 
далі; це матері-одиначки, котрі 
самотужки ставлять на ноги 
своїх чад; це смертельно хворі, 
котрі хапаються за життя і 
до кінця борються з недугою; 
це випускники інтернатів, 
які потрапляють у життєвий 
вир і виборсуються з нього 
самотужки; це параолімпійці, 
котрі гідно представляють 
обличчя України і звичайні 
люди з обмеженими 
можливостями, які вміють 
насолоджуватися життям, 
чого часто бракує фізично 
здоровим.

Але ми у своїх клопотах 
не завжди це помічаємо, 
бо справжній героїзм — 
найчастіше тихий. Облич у 
нього багато, варто лише 
захотіти побачити їх.

Олександр Терлецький, студент третього курсу Інституту 
архітектури:

„Це ті, що зробили вагомий внесок у 
розвиток суспільства“
Сучасними героями вважаю тих, які зробили вагомий 

внесок у розвиток суспільства, зокрема науки й медици-
ни. Якщо називати конкретні імена, то, на мою думку, це 

Нікола Тесла і Генрі Форд. Серед українських представників 
мені важко когось виділити, бо не замислювався над цим.

Юрій Воляник, випускник Інституту економіки і 
менеджменту:

„АТО-вці, Ілон Маск, Сергій Брін                    
і Ларрі Пейдж“

Перш за все, героями вважаю хлопців, які воювали або 
воюють на території АТО. В мене більшість цих людей 
викликає безмежну повагу. Також Ілон Маск, тому що він 
долає  всі стереотипи, виходить за встановлені рамки, ризикує, 
що дає конкретні, глобальні, позитивні результати.  Завершують мій список 
засновники Google — Сергій Брін і Ларрі Пейдж. Важко судити, є ці люди 
справжніми героями чи ні, бо чітких критеріїв героїзму не існує, але моя по-
зиція саме така. 

Наталія Цюпка, студентка четвертого курсу Інституту 
права та психології:

„Він завжди казав: „Хто, як не я?“
У мене одна, для когось можливо й банальна, думка — 
воїни АТО і все. Зокрема Тарас Дорош. Але він вже там 

загинув… Це брат моєї одногрупниці, наші мами вчили-
ся разом. На Схід Тарас пішов добровольцем, а потім двічі 

туди повертався. Для мене це справжній герой. Дорош був 
великим патріотом і завжди казав: „Хто, як не я, буде захищати?“. У Малехові, 
вулицю, на якій він жив, назвали на його честь, а на львівській школі №42, 
учнем якої був Тарас, встановили меморіальну таблицю. Я живу неподалік, 
згадую його. 

Опитувала й міркувала Анастасія МОЗГОВА

Олександр Капустін, студент першого курсу Інституту 
права та психології:

„Для мене герой — мій батько“
Героєм сьогодення вважаю свого батька, який повер-
нувся з АТО, а також усіх тих, хто був або наразі пере-

буває там.

Вікторія Савінцева і Софія Пришляк, студентки другого 
курсу Інститут економіки і менеджменту:

„АТО-вці найбільше заслуговують 
називатися героями“

Герої — ті, які зараз охороняють нас на сході Украї-
ни. Конкретних імен не знаємо, у нас там знайомих, на 
щастя, немає. Ті люди в АТО — наші охоронці, тому саме 
вони найбільше заслуговують називатися героями. Хто, як не вони?
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ми ними пишаємося

Заслужена нагорода
17 квітня у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

відбулася підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт зі спеціальності „Матеріалознавство“, на якому Львівська 
політехніка здобула „золото“ — магістр першого курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту Андрій Хом’юк, виборов диплом першого ступеня.

Суперниками полі-
техніка стали 25 студен-
тів, які представляли 17 
українських вишів. До 
конкурсу Андрій готу-
вався близько двох мі-
сяців — працював над 

вивченням впливу де-
фектів мікроструктури 
чавунних поршневих кі-
лець на ресурс двигунів 
внутрішнього згорання. 
За словами дослідника, 
ця тема є актуальною, 

оскільки дозволяє вияви-
ти причини, що змен-
шують експлуатаційний 
термін двигуна і знайти 
шляхи його подовження.

Анастасія МОЗГОВА

співпраця

„10 років пленерів у Хелмно над Віслою“

Під такою назвою у фойє другого поверху головного корпусу університету 
11 травня відбулося урочисте відкриття міжнародної виставки кращих 

творчих робіт студентів архітектурних шкіл Польщі та Інституту архітектури 
Львівської політехніки.

Експозицію, яка впро-
довж останніх двох років 
побувала у 10 польських 
університетах, відкрила 
організатор виставки до-
цент кафедри дизайну та 
основ архітектури Ореста 
Ремешило-Рибчинська. У 
її відкритті взяли участь 
представники магістра-
ту Хелмна (за його кошти 
проходять усі студент-
ські пленери), професори 
Варшавської політехніки, 
проректор з науково-пе-
дагогічної роботи та між-
народних зв’язків Олег 
Матвійків, керівництво 
ІАРХ, викладачі і студенти 
кафедри дизайну та основ 

архітектури. На цю імпрезу 
в гості до політехніків заві-
тав і виступив генеральний 
консул Республіки Польща 
у Львові Рафал Вольський. 
Слова вдячності виклада-
чам польської і української 
архітектурних шкіл за під-
готовку таких талановитих 
студентів прозвучали з уст 
польських гостей і господа-
рів дійства. Своїм практич-
ним досвідом поділилася зі 
студентами аспірантка ка-
федри ДОА, колишня учас-
ниця пленерів Марія Брич. 

Гості з Польщі отри-
мали подарунки і дипломи 
Львівської політехніки. Не 
залишилися в боргу й гості. 

А студентам-ар-
хітекторам за 
найкращі карти-
ни вручили ка-
талоги виставки 
і міста Хелмна. 

— Це най-
краща промоція 
студентів Полі-
техніки на поль-
ських теренах, 
— вважає ке-
рівник студент-
ських груп, що 

беруть участь у щорічних 
(починаючи з 2004 року) 
пленерах, Ореста Ремеши-
ло-Рибчинська. — За цей 
час майже 140 студентів не 
лише набиралися міжна-
родного досвіду серед своїх 
однолітків, а й щедро діли-
лися з ними своїми твор-

чими надбаннями, ставали 
не раз переможцями. На 
виставці представлено най-
кращі картини учасників 
минулорічного пленеру. 
Тішуся, що наші студенти 
щоразу достойно представ-
ляють Львівську політех-
ніку за кордоном. Правда, 
було б дуже добре, якби ми 
все ж їздили на ці пленери 
не за власний кошт, адже 
поляки повністю фінансу-
ють своїх студентів, викла-
дачів і захід загалом. 

Як повідомила Орес-
та Ігорівна, цьогоріч на 
запрошення бургомістра 
міста Хелмна студен-
ти-архітектори поїдуть на 
ХІV пленер. Кожен його 
учасник упродовж 10 днів 
виконуватиме творчі робо-
ти, одну з яких подасть на 
конкурс. Переможці отри-
мають нагороди і каталоги 
кращих картин.

Катерина ГРЕЧИН
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призери

Здобутки, конвертовані у нагороди
Навесні відбувається багато конкурсів студентських наукових 

робіт та олімпіад всеукраїнського рівня. Цього разу багато 
студентів Львівської політехніки стали її призерами, отримавши 
дипломи, нагороди і навіть можливості цікавих поїздок..

Студенти Інституту архітекту-
ри — Сельма Мамбетова, Христи-
на Телюк, Дмитро Плесницький, 
Степан Котик — стали призерами 
другого туру міжнародного освіт-
нього проекту „Архітектор-2018“ та 
акції „Хітовий архітектор“. І отри-
мали нагороду — поїздку до Дубаю. 
У цьому турі побували 35 найкра-
щих молодих архітекторів України, 
які вибороли цю першість із-поміж 
1200 учасників, представивши най-
перспективніші, на думку журі, про-
екти громадських споруд. 

Учасники туру ознайомилися з 
відомими спорудами, об’єктами і ра-
йонами Дубаю й отримали від того 
захопливе враження. Засновник 
компанії Wanders Wagner Architects 
Домінік Ванднерс провадив для 
українських студентів майстер-кла-
си, розповів про особливості міста і 
досягнення місцевих архітекторів за 
останні 50 років. Студенти відвідали 
офіси відомих профільних компаній 
міста — Nakheel і Emaar, а також Ін-
ститут дизайну та інновацій DIDI. 
Побували на острові Пальма Джу-
мейра і піднялися на 125-ий поверх 
хмародера Бурдж Халіфа..

Студент третього курсу ІІМТ 
В’ячеслав Годавчич (спеціальність 
„пакувальне харчове виробни-

цтво“) виборов третє місце на Все-
українській олімпіаді з обладнання 
легкої промисловості та побутового 
обслуговування. Перегони відбули-
ся у Хмельницькому національному 
університеті. В’ячеслав був єдиним 
представником університетів Льво-
ва. Серед його конкурентів — сту-
денти старших курсів із Херсона, 
Києва, Луцька, Хмельницька. В’я-
чеслав Годавчич та ще один студент 
із Києва виявилися наймолодшими. 
Однак хлопцеві вдалося обійти більш 
досвідчених конкурентів і здобути 
третю сходинку. .

Серію здобутків цієї весни мають 
студенти ІНЕМ. 

Студентка кафедри ЗМД Лілія 
Смерека здобула диплом ІІ ступе-
ня за наукову роботу „Діагностика 
інвестиційної привабливості під-
приємств в умовах європейської 
інтеграції“, яку представила на 
Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт зі спеціаліза-
ції „Менеджмент інвестиційної та 
інноваційної діяльності“. А Софія 
Багнюк — теж друге місце у конкурсі 
„Управління проектами і програма-
ми“. Дівчина захистила наукову ро-
боту „Розроблення проекту з удо-
сконалення системи забезпечення 
відповідності автомобільного пали-
ва України технічним регламентам 

Європейського Союзу“ у Східноєв-
ропейському національному універ-
ситеті ім. Л. Українки.

- Студентки кафедри ММП Лейла 
Мустафаєва і Діана Мірзоєва здобу-
ли призові місця на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді зі спеціаль-
ності „Міжнародна економіка“. Лей-
ла Мустафаєва — третє місце серед 
магістрів, а Діана Мірзоєва — 10-те 
серед бакалаврів.

Студенти кафедри ОА виборо-
ли другі місця на Всеукраїнських 
олімпіадах: Зоряна Ляшок — з ор-
ганізації і методики аудиту, Максим 
Кметь — з обліку і оподаткування, 
Марія Ковалик — з дисципліни „По-
даткова система України“. 

Студентка кафедри ФІН Анна 
Роскіна на ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро-
біт зі спеціальності „Страхування“ 
здобула диплом ІІІ ступеня за робо-
ту „Оцінювання взаємозв’язку між 
рівнем розвитку страхового ринку та 
економічним зростанням в Україні“. 

Студентка кафедри МО Марга-
рита Гащук на Всеукраїнській олім-
піаді з менеджменту отримала друге 
місце, Юлія Боцман — четверте у 
номінації „За високий рівень знань 
та уміння приймати інноваційні рі-
шення“, Ірина Лозова — п’яте у но-
мінації „Менеджер-стратег“. .

Студенти Львівської політехні-
ки стали призерами ІІ туру Всеу-
країнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціалізацій 
„Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та технічна естетика“, що 
відбувся у Харківській політехні-
ці. Першокурсник ІМФН Сергій 
Загура здобув диплом ІІІ ступеня, 
а другокурсницю ІГСН Тетяну Топ-
чій і третьокурсника ІБІД Максима 
Кушинова нагороджено дипломами 
учасників. .

Студентка кафедри програмного 
забезпечення ІКНІ Анастасія Буч-
ковська здобула третє місце на дру-
гому турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з ін-
женерії програмного забезпечення. 
Конкурс відбувся у Київському наці-
ональному університеті імені Тараса 
Шевченка.

Ірина МАРТИН
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коротко
Розпочалася реєстрація абітурієн-

тів, які цього року вступатимуть 
до магістратури за ЗНО. Вступ-
ники на право і міжнародне право 
складатимуть єдиний вступний 
іспит з іноземної (ЄВІ), який матиме 
дві складові: читання і використан-
ня мови, та єдине фахове випро-
бування (ЄФВВ). Лише ЄВІ очікує 
вступників на гуманітарні науки 
(крім філології), соціальні та пове-
дінкові науки, журналістику, право, 
сферу обслуговування та міжна-
родні відносини. Хто готується до 
перехресного вступу, повинен між 
14 і 31 травня пройти додаткове 
фахове випробування у ЗВО.  

МОН запропонував до громадсько-
го обговорення нову редакцію 
положення про атестацію нау- 
кових працівників. Документ 
визначає порядок атестування на-
уковців наукових установ, закладів 
вищої освіти, юридичних осіб, де є 
науковий підрозділ. Також зазначе-
но перелік, які наукові працівники 
підлягають атестуванню. Пропози-
ції можна надсилати до 1 червня на 
адресу: deshko@mon.gov.ua 

За матеріалами інформагенцій

ступенева освіта

Коледж телекомунікацій 
ввійшов до підрозділів 
Львівської політехніки

Рішення про це ухвалила конференція трудового колективу 
університету

Свого часу це був технікум елек-
трозв’язку, згодом — коледж Дер-
жавного університету телекомуні-
кацій. Однак трудовий колектив на 
своїх зборах ухвалив рішення — про-
ситися стати структурним підрозді-
лом Львівської політехніки. Це має 
свої важливі фінансово-економічні 
підстави, пов’язані з фінансуванням 
закладів освіти, а також, відповідно 
до нового освітнього законодавства, 
бажанні знайти свою нішу серед ака-
демічних навчальних закладів. 

Про ці причини розповів дирек-
тор коледжу Юрій Дещинський. За 
словами завідувача кафедри телеко-
мунікацій ІТРЕ Михайла Климаша, 
коледж має досить сучасну і потужну 
матеріально-технічну базу, що сут-
тєво вирізняє його з-поміж інших 
коледжів міста. Це інформаційний 

та телекомунікаційний центри, які 
містять 27 лабораторій, серед яких 
— вісім комп’ютерних з інтерактив-
ним обладнанням. У гуртожитку — 
600 ліжко-місць, з яких студенти зай- 
мають лише 300. Отож, як зазначив 
керівник коледжу, решта можуть від-
дати у користування Львівській по-
літехніці. У цьому навчальному за-
кладі можна здобути спеціальності, 
пов’язані з обслуговуванням комп’ю-
терних систем і мереж, монтажем та 
експлуатацією апаратних засобів ін-
формації, технічною апаратурою й 
оргтехнікою, станційним обладнан-
ням електрозв’язку. Тут викладають 
троє докторів та чотирнадцятеро 
кандидатів наук. Коледж співпрацює 
з Львівським ІТ-кластером і навчаль-
ними закладами Польщі.

Ірина МАРТИН

екскурсія 

Майбутні зварювальники відвідали підприємство 
з переробки садовини та городини

Третьокурсники кафедри зварювального виробництва, 
діагностики та відновлення металоконструкцій із викладачами 

Олександром Лампіцьким і Андрієм Войтовичом побували на 
екскурсії на підприємстві T.B Fruit, що у Городку біля Львова.

Виробнича діяльність підприєм-
ства пов’язана із переробкою фрук-
тів, овочів. Цю екскурсію студенти 
та їхні викладачі здійснили задля 
того, щоб ознайомитися з виробни-
чими засобами підприємства, а також 

поцікавитися перспективою працев-
лаштування.

Основну увагу під час екскурсії 
було зосереджено на ремонтно-ви-
робничій дільниці, де саме виго-
товляють і реставрують металокон-

струкції, деталі машин для потреб 
фабрики. Студенти побачили, що 
виробничі засоби дільниці на високо-
му технологічному рівні, що створює 
можливість повністю забезпечити 
вимоги підприємства. 

— Із розмови після екскурсії сту-
денти висловили свої враження. На 
їхню думку, територію T.B Fruit гар-
но впорядковано, виробничі примі-
щення, де готують і переробляють 
фрукти, овочі, впорядковано відпо-
відно до європейського зразка, — 
розповідає асистент кафедри ЗВДВ 
Андрій Войтович. 

Усе обладнання, яке на підприєм-
стві використовують для приготуван-
ня харчових продуктів і для роботи з 
металоконструкціями, виготовлене 
на провідних фірмах світу. Учасники 
екскурсії висловили побажання — 
щоб T.B Fruit розвивалося, акценту-
ючи на високій якості продукції. 

Ірина МАРТИН



ч. 14 [3014]
17 — 23 травня 20186 СТУДІЇ

знай наших!

Рахує приклад за лічені секунди
Студент ІТРЕ Станіслав Пестерніков — переможець цьогорічних 

міжнародних змагань з усного рахунку „Прангліміне“ у віковій 
категорії „Сеньйори“. Цього разу хлопець встановив рекорд — 25137 
балів, обігнавши свого суперника-литовця на 1317 балів. 

Чи багато хто з нас може усно 
перемножити між собою, скажімо, 
тризначне число на однозначне або 
два двозначних? А якщо ще й треба 
зробити це за лічені секунди? Може 
виникнути запитання: а навіщо? У 
наш час навіть на найпростішому те-
лефоні є калькулятор. Однак багато 
людей таки не мають у цьому потре-
би, адже швидко вираховують усе в 
голові. Щобільше, серед осіб різного 
віку, починаючи від першокласників 
і до 70-річних, є охочі усно не лише 
рахувати гроші у супермаркеті чи 
на базарі, а й змагатися між собою 
за першість у складних обрахунках, 
які вони роблять… таке враження, 
що зі швидкістю звуку.

Мій співрозмовник Станіслав 
Пестерніков — один із-поміж бага-
тьох таких кмітливих рахувальників. 
Цього року він утретє взяв участь у 
„Прангліміне“. Фінал цього міжна-
родного конкурсу відбувся у Львів-
ській політехніці і зібрав учасників 
із Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Сло-
венії та України. Хлопець каже, що 
не лише трирічний досвід допоміг 
йому перемогти у конкурсі, а й рідні 
стіни.

А починався цей конкурс для Ста-
са доволі банально і просто: у ліцеї 
„Оріяна“, де навчався, вчителька 
інформатики, запропонувала своїм 
десятикласникам, які мають понад 
10 балів із математики, позмагатися 
у „Прангліміне“. Тоді Стас на регіо-
нальному та національному етапах 
у категорії „Хлопці“ виборов третє 
місце. І в такий спосіб зміг стати 
учасником команди на міжнарод-
них змаганнях у словенському місті 
Мурска-Собота. Там отримав 13-й 
результат і привіз незабутні вражен-
ня від міста та екскурсій по ньому, 
а ще — знайшов нових друзів, зро-
зумів, що для перемоги важлива на-
полегливість, терпіння і віра у влас-
ні сили. Прикладом для нього став 
лідер перегонів цих змагань, який 
брав участь у конкурсі усьоме і йому 
достатньо було лише запам’ятати 
завдання та якомога швидше ввести 
результат на монітор.

Наступного року Стас на регі-
ональному фіналі виборов друге 
місце, а на національному у Дніпрі 
— перше. 

— Відчуття були захопливі, — 
завзято розповідає. — Я вже зро-
зумів, що треба з більшою відпові-
дальністю готуватися до фіналу. Ви-
рушив до Каунаса (у Литві) і виборов 
дев’яте місце.

Цього року Станіслав уже як сту-
дент перейшов у категорію „Сеньйо-
ри“. Тепер до участі у конкурсі його 
вже ніхто не заохочував — зареє-
струвався з власної ініціативи. До 
того ж уже почувався чемпіоном, 
зважаючи на результати і досвід по-
передніх змагань. Тепер хлопець пе-
реміг на всіх етапах конкурсу. 

— На міжнародному рівні моїм 
найбільшим суперником з-поміж                    
11-ти був литовець. Спершу я очіку-
вав, що доведеться докласти чимало 
зусиль, намагаючись обігнати його 
високий результат, однак коли поба-
чив, що випереджую його, то ще біль-
ше впевнився у своїх можливостях. 

— У чому полягає конкурс? 
— Треба швиденько рахувати 

приклади різного рівня складнос-
ті. Скажімо, на множення: перший 
рівень — 2×0, п’ятий — 9×147, шо-
стий — 37×46, 25×236. Є приклади на 
множення, додавання, ділення, від-
німання. Мені легше додавати і мно-
жити, ніж віднімати і ділити. Хоча 

затрачаю на приклад дві секунди! 
За одну секунду рахую, за другу — 
вибираю правильну відповідь і під-
тверджую її. Є завдання двох типів 
— стандарт і спринт. На спринт да-
ють менше часу. Там достатньо по-
милитися на одному рівні — і відра-
зу вертаєшся на попередній. Мене 
часто запитують, як я це рахую. Ну 
скажімо, треба 37×49. Множу 7 на 49, 
потім 30 на 49 і все це додаю. Щоб 
швидко рахувати, треба мати добру 
короткочасну пам’ять. 

— Її доводиться розвивати по-
стійними тренуваннями?

— Зараз я майже не тренуюся. 
Нехай інші дотягуються до мого ре-
корду. А зі серпня почну тренувати-
ся, працюватиму на вищий рекорд. 
Перед міжнародним конкурсом я 
більше готувався останні два дні. 
У день змагань уранці швиденько 
„пробігся“ по кожному типу завдань.

— Що в практичному житті дає 
вміння швидко рахувати? Яка з цього 
користь?

— Швидкий усний рахунок допо-
магає миттєво аналізувати маленькі 
дрібниці. У чому це полягає? Ось по-
спілкувався я з людиною, прийшов 
додому — й аналізую, як вона гово-
рила, що, яким тоном. Це створює 
можливість більше зрозуміти саму 
людину, моделювати різні варіанти 
подій. А ще — допомагає у написанні 
коду програми. 

— А чому обрали саме телекому-
нікації? 

— Я вчився у ліцеї в гуманітар-
ному класі, але захоплювався ма-
тематикою, технікою, особливо 
комп’ютерами, ходив на айкідо, 
здобув коричневий пояс. У 10 класі 
захистив науково-дослідну роботу 
з математики на тему „Квадратура 
геометричних фігур“. Тепер гумані-
тарні предмети мені даються важче, 
ніж технічні. Хотів вступати на про-
грамування, але потрапив в ІТРЕ, 
на мікро- та наносистемну техні-
ку. Мені подобається розробляти 
та досліджувати все, що пов’язане з 
мікросхемами. Хоча програмування 
імпонує більше. 

Розмовляла Ірина МАРТИН 
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кафедра

Для людей з обмеженими можливостями 

Кафедру механіки та автоматизації машинобудування ІІМТ, яку очолює 
професор Ігор Кузьо, створено в 2009 році із об’єднання двох кафедр: 

теоретичної механіки та автоматизації і комплексної механізації. 

Як розповів керівник 
кафедри, нині тут захи-
щено 10 дисертацій, з них 
4 — докторські. Студенти 
навчаються за кількома 
підручниками, які напи-
сали працівники кафедри. 
Торік, до слова, вийшов 
доволі об’ємний (на 780 
сторінок) базовий підруч-
ник з теоретичної механі-
ки. Випущено кілька збір-
ників, навчальних посіб-
ників. Науковці друкують 
свої статті в журналах, що 
належать до науково-ме-
тричної бази даних. Уже 
другий рік видають англо-
мовний журнал з механіки 
та матеріалознавства. Ка-
федра причетна до випуску 
збірника „Автоматизація 
виробничих процесів у 
машинобудуванні“. Її нау-
ковці мають багато автор-
ських свідоцтв та патентів.

— Добра традиція ка-
федри — захист дисерта-
цій, адже маємо в інсти-
туті свою спеціалізовану 
докторську вчену раду, яку 
я й очолюю, — говорить 
Ігор Кузьо. — За час мого 
керування захищено понад 
100 дисертацій. До захисту 
готують докторські дисер-
тації доцент Володимир 
Гурський та колишня моя 
аспірантка Олена Васи-
льєва. Молоді науковці — 
асистент Віталій Корендій 
(голова Ради молодих нау-
ковців інституту, секретар 
англомовного журналу) та 
старший викладач Володи-
мир Гурей планують захи-
щати докторські дисерта-
ції в 2020–21 роках. Є в нас 
хороша науково-дослідна 
лабораторія, де виконуємо 
багато договірних науко-
во-дослідних робіт. Прав-
да, через непросту ситуа-
цію в країні робити це стає 
дедалі важче: за кожну ви-

конану роботу йдуть дуже 
великі відрахування. 

Така практика cтосу-
ється не лише політехні-
ків, а й усіх закладів вищої 
освіти України. Саме тому 
багато наукових доробків 
„ховаються у тіні“. Є ще 
одна велика проблема: 

абітурієнти не квапляться 
обирати технічні спеціаль-
ності, зокрема й механіч-
ного профілю. Як не прик-                                                                         
ро, та з деякими з них зго-
дом доводиться прощатися 
через неуспішність. На 
думку очільника кафедри, 
середня школа не дає своїм 
вихованцям бодай якихось 
знань із технічного крес-
лення, тож їм непросто 
„влитися“ в успішний на-
вчальний процес. До того 
ж наразі не працюють ви-
робництва, заробіток сту-
дентам, особливо на стар-
ших курсах, доводиться 
шукати за кордоном, що 
теж не сприяє успішному 
захисту дипломів. 

Та незважаючи на всі ці 
перешкоди, кафедра готує 
добрих спеціалістів, за-
лучає молоде покоління 
до наукової роботи, чому 
дуже сприяє НДЛ-40. Її 
завідувач, доцент Володи-
мир Боровець, науковець 
із чималим стажем, разом 

із колегами має дуже бага-
то втілених розробок. Доб-                                                                                
ре пам’ятає той час, коли 
в лабораторії працювало 
кілька десятків штатних 
працівників. Нині ж усі 
наукові доробки створю-
ють силами професор-
сько-викладацького складу 

і дуже часто — на волон-
терських засадах.

— Специфіка роботи 
кафедри пов’язана із ві-
браційною технікою, тож 
на нашому рахунку — ве-
ликі і малі наукові дороб-
ки: вібросепаратори, ві-
броущільнювачі бетонних 
сумішей, вібраційні тран-
спортери, пакувальна тех-
ніка, — говорить Володи-
мир Боровець. — Ми виго-
товили кілька пакувальних 
автоматів (останні — для 
пакування рідин малими 
дозами). Цього року для 
фірми „Ямула“ з Рівного 
завершили роботу з виго-
товлення екструдерів для 
посипки на кондитерські 
вироби. Під керівництвом 
завідувача кафедри на гро-
мадських засадах зроблено 
вертикальний і похилий 
підйомники для людей з 
обмеженими можливостя-
ми (один функціює в Сихо-
ві, інший — на вулиці Па-
тона). Нині для харчобло-

ку навчально-оздоровчого 
табору „Політехнік-3“ у 
Морському відновлюємо 
підйомник з транспорту-
вання гарячих страв між 
поверхами.

Звичайно, кожне нау-
ково-дослідне розроблен-
ня потребує фінансування. 
Це і закупівля матеріалів, 
конструкторська і проект- 
на роботи, виготовлення 
готового продукту, підго-
товка його до експлуатації 
тощо. Політехніки готові 
долучитися до створення 
підйомників для потребу-
ючих людей. 

— Про таких людей 
добре дбають на Заході. 
Україна у цьому плані ро-
бить незначні кроки, — 
вважає Ігор Кузьо. — Ми 
б могли долучитися до 
цього процесу, якби влада 
міста виділяла певні кош-
ти, адже на одному енту-
зіазмі далеко не заїдеш. 
Нам у Політехніці теж не 
завадило би встановити 
підйомники для потребую-
чих людей, особливо в тих 
навчальних корпусах, де 
функціюють ліфти (його 
планують обладнати і в 
головному корпусі). Та ці 
роботи дуже дорого кош-
тують. Наша мета — роз-
робити свої, функційніші 
і дешевші транспортери, 
то ж дуже сподіваємося на 
ґрант Політехніки. Маючи 
кошти, могли б розробити 
спеціальні шафи-стела-
жі для архіву, бібліотеки, 
відділу кадрів: автома-
тизовано й оперативно 
можна було б знаходити 
інформацію і швидко, на 
вимогу, подавати потріб-
ні документи. У нас з цьо-
го питання вже захищено 
дві магістерські роботи. 
Гордимося, що нашими 
пристроями користуються 
в оборонній, будівельній, 
хімічній та харчовій галузях 
України.

Катерина ГРЕЧИН

| С
ві

тл
ин

а 
Ка

те
ри

ни
 Гр

еч
ин



ч. 14 [3014]
17 — 23 травня 20188 СТУДІЇ

родом з політехніки

Нашого цвіту по всьому світу

Мар’ян Лобур, випускник кафедри систем автоматизованого 
проектування Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій — нині працює на фірмі Google розробником 
програмного забезпечення. 

Під час навчання хлопець був 
активний у студентському середо-
вищі, багато працював над собою, 
не раз брав участь і ставав при-
зером Всеукраїнських олімпіад з 
програмування. Він, як і всі його 
ровесники, мріяв працювати в од-
ній із престижних фірм, серед яких 
була і Google. Тож коли після закін-
чення навчання фірма запросила на 
інтерв’ю (розшукали його завдяки 
кількаразовій участі в олімпіа-
дах ACM International Collegiate 
Programming Contest ), був водно-
час і дуже здивований, і… приєм-
но вражений. А після позитивної 
відповіді радості не було меж. Ці-
кавлюся у Мар’яна Михайловича, 
яким було його перше враження 
від фірми.

— Враження — дуже позитивне, 
— каже мій співбесідник. — Коли 
приїхав до Німеччини, де розташо-
ваний офіс фірми, спочатку розгу-
бився: чужа країна, чужа мова, а ще 
— перша робота і… ніякого прак-
тичного досвіду праці над реаль-
ними проектами. Обсяг роботи теж 
шокував. Тож спочатку було доволі 
складно. Та за кілька місяців я втяг-
нувся і зміг працювати на належно-
му рівні з колегами в команді.

— Не сумували за домом, звичною 
обстановкою?

— Загалом сумувати не було 
коли та й фірма не залишила мене 
наодинці з проблемами. Спочатку 
знайшли тимчасове житло і навіть 
платили за нього. Потім допомог-
ли знайти постійне житло, дали 
можливість пройти безкоштовні 
курси вивчення німецької мови, 
якої я практично не знав. Проте в 
Німеччині як на роботі, так і в по-
буті я міг спілкуватися англійською 
мовою.

— Хто допомагав освоїтися в 
Google?

— Спочатку за мною закріпили 
ментора. Він допомагав зрозуміти 
всі „ази“ роботи, знайомив із сис-

темами, з проблемами, які можуть 
виникати в ході їх проектування. А 
ще сприяв у налагодженні деяких 
бюрократичних справ. Оскільки 
на фірму щораз прибуває багато 
нових програмістів, то для новач-
ків розробили непоганий путів-
ник „Твої перші кроки в Google“. 
Він підказує, що треба зробити 
найперше, які процедури пройти, 
тобто є незамінним путівником на 
роботі і в повсякденному житті. 

— Як склалася доля на фірмі?
— У Мюнхенському офісі я пра-

цював над системою Bazel. Після 
двох років переїхав до Варшав-
ського офісу, де й працюю донині. 
Спочатку розробляв одну із вну-
трішніх систем, а останній рік мене 
долучили до розроблення системи 
Kubernetes. Працюю в команді, 
що розробляє модулі для збирання 
логів і метрик з різних компонен-
тів цієї системи. Kubernetes — це 
і програми користувачів, і наші 
внутрішні компоненти, необхідні 
для оркестрації контейнерів. До 
прикладу, якщо треба запустити 
невеличкий сервіс на сотні машин, 
то ця система дозволяє виконати 
таке завдання за допомоги одної 
команди. Kubernetes — це дуже 
складна система, що потребує 
знань у багатьох галузях інфор-
маційних технологій. До прикла-
ду, коли працює одночасно тися-
ча машин, треба бути готовим до 
того, що, як мінімум, одна чи дві 
з них постійно не працюватимуть, 
скажімо, за помилки в апаратному 
чи програмному забезпеченні або 
за банального відімкнення світла. 
Розробляючи систему, такі нюанси 
потрібно враховувати.

— Як почуваєтеся на побутово-
му рівні і яка можливість кар’єрного 
росту?

— Атмосфера тут дуже добро-
зичлива і творча. Окрім цього, 
дуже хороша зарплата і соціальний 
пакет, спортзал, харчування. Став-

лення до працівника, незалежно 
від професійного рівня, чудове: 
до твоєї думки дослухаються, є 
змога самовиразитися. Забезпече-
но і професійний ріст: у кожному 
офісі є кілька проектів, тож можна 
обрати той, над яким готовий пра-
цювати. Якщо, на твою думку, цей 
проект не забезпечує достатнього 
росту, його можна змінити. Знаю 
людей, які це роблять щороку. Таке 
тут сприймають позитивно, адже 
зміна проектів допомагає збагати-
тися знаннями з багатьох галузей, 
від різних людей навчитися чогось 
нового.

— Чи працює ще хтось з українців 
у Google?

— Наскільки мені відомо, у Вар-
шавському офісі я — наразі єдиний 
випускник Львівської політехніки, 
але є кілька інших спеціалістів з 
України. Крім цього, знаю трьох 
випускників Львівської політехні-
ки, які працюють в Американсько-
му офісі Google.

— Що побажали б нашим студен-
там, які теж хочуть знайти добре 
місце праці?

— Щоб потрапити до фірми рів-
ня Google, потрібно багато працю-
вати над собою: не лише виконува-
ти університетські завдання, а й ці-
кавитися новітніми технологіями, 
брати участь у різних олімпіадах, 
конкурсах. І обов’язково — мати 
велике бажання потрапити до між-
народної компанії.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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працевлаштування

П’ять „ні!“ для вашого резюме

До літа залишаються лічені дні, а як відомо, для студентства це не 
лише пора відпочинку, а й час на пошук тимчасового підробітку 

або й постійного місця роботи. Саме тому ми продовжуємо писати на 
тему працевлаштування і у цьому числі розкажемо про помилки, якими 
найчастіше „грішать“ при складанні резюме. Цікаво, що навіть Стів 
Джобс, складаючи своє перше резюме, припустився багатьох ляпів, 
зокрема написав власне прізвище з малої літери.

Дивний Е-mail
Ваша електронна адре-

са — перше знайомство 
роботодавця із вами. Ре-
зюме, надіслане, напри-

клад, від busichka@gmail.
com початково не викличе 
довіри, а навпаки, змусить 
роботодавця ставитися до 
вас упереджено і сприй-
мати як несерйозну особу. 
Тому адреса електронної 
пошти повинна бути ла-
конічна і зрозуміла — най-
кращим варіантом є ком-
бінації з прізвища та імені 
— це збільшує шанси, що 
вас запам’ятають. І не за-
бувайте: жодних зменше-
но-пестливих слів. Листи 
без вказаної теми мають 
значно більше шансів за-
лишитися непоміченими, 
тому обов’язково запов-
нюйте це поле, наприклад: 
„Резюме Петра Сидорюка 
на посаду продавця-кон-
сультанта“. Обов’язково 
додайте супровідний лист, 

а документ із резюме наз-
віть своїм прізвищем та 
ім’ям.

„Резюме“
Починати своє резюме 

зі слів „Резюме“ чи „CV“ 
— те саме, що писати на ві-
зитці „Візитка“. Незважа-
ючи на те, що багато про-
грам-шаблонів для напи-
сання резюме пропонують 
такий варіант — краще від 
цього відмовитися, аби 
не скласти про себе вра-
ження недалекої людини. 
Використовувати шабло-

ни, так само як і подавати 
одне і те ж резюме на різні 
вакансії не варто: писати 
його потрібно спеціально 
під конкретну вакансію, на 
яку претендуєте.

Використання 
селфі

Селфі — найбільш по-
ширений нині вид фото-
графії, настільки поши-
рений, що на нього можна 
натрапити і в резюме. Роз-
міщувати селфі у такому 
документі категорично не 
можна, якщо ви справді 
хочете отримати посаду, 
на яку подаєтеся. Мало хто 

знає, що фото не є обов’яз-
ковим елементом резюме. 
Додавати його слід тоді, 
коли цього вимагає робо-

тодавець. В інших випад-
ках вирішувати вам, проте 
варто зазначити, що фото 
у резюме — ще один спосіб 
запам’ятатися роботодав-
цеві. Вкладаючи світлину, 
врахуйте наступні пункти: 
фото на паспорт не підхо-
дить, посмішка має бути 
легка і стримана, тло — 
обов’язково нейтральне 
(аби не відволікати увагу 
від вас), жодних оголених 
плечей, окулярів, голов-
них уборів чи розкутих 
поз. 

„Цікавить 
зарплата від … 
грн“

Якщо ви не супердо-
свідчений професіонал, 
за якого компанії борють-
ся до останнього — не 
пишіть цього. Зробіть ак-
цент на своїх навичках, 
передовсім професійних, 
особливо, якщо ви студент 
і шукаєте своє перше міс-
це праці. Особливу увагу 
працедавці звертають на 
чітко сформульовану мету 

апліканта, що характери-
зує його як цілеспрямова-
ну особистість, яка точно 
знає, чого хоче.

„Що більший обсяг, 
то краще“

Ні! Оптимальний роз-
мір резюме — одна сто-
рінка. Для фахівців з вели-
ким стажем роботи дозво-
ляється дві, щоб описати 
свій значний професійний 
досвід. Використовувати 
дрібний шрифт задля змен-
шення кількості сторінок 
також не варто. Найкраще 
обрати 12–14 кегель і види 
шрифтів під назвами Arial 
або Calibri. Особливу попу-
лярність нині здобувають 
відеорезюме, що дають 

змогу одразу побачити лю-
дину, оцінити її мову, по-
ведінку. Однак пам’ятайте, 
суть резюме у його змісті, 
тому висловлюйтеся чітко, 
зрозуміло, не прикрашайте 
дійсність, а також переві-
ряйте текст на наявність 
граматичних, лексичних 
та стилістичних помилок.

(Дякуємо відділу 
працевлаштування та 

зв’язків з виробництвом                        
за надану інформацію)

Анастасія МОЗГОВА
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нескорені

Вони боролися за волю України
Мирослав 
Кушнір 
(Лунь)

Народився 
1922 року в 
с. Божиків, що 
на Тернопіль-
щині. Закін-
чив гімназію 
в Бережанах, 
навчався у Львівській політехніці. 
В ОУН — з гімназійних років. Учас-
ник УПА. Талановитий поет. Загинув 
1944 року в оточенні, підірвавши 
себе гранатою. Рукопис віршів поета 
зберегла його подруга Дарія Вергун. 
Книжка вийшла друком 1994 року. 

Поет із Божої ласки
У блискуче гроно поетів, які заги-

нули молодими, увійшло ще одно ім’я 
— поета з Божої ласки, лицаря-героя 
Мирослава Кушніра (псевдо Лунь), 
що загинув у підпіллі ОУН, маючи 22 
роки. Напевно, Україні потрібні були 
його життя і смерть — а саможертва 
не пропадає марно: героїчний чин 
Мирослава Кушніра утвердив ідею 
нашої державності. А Боже Провидін-
ня врятувало нам творчість Поета — 
вона дійшла до нас через півстоліття 
в єдиному рукописному примірникові 
(невже справді рукописи не горять?).

Ігор КАЛИНЕЦЬ, 
лавреат Шевченківської премії
(Із передмови до книжки Мирослава 

Кушніра „Слова із книги бою“)

Шевченко-братчик

Задушна ніч, сліпа, безкрая,
і в пітьму вдивлене вікно.
Нависла дум криклива зграя,
Морочить душу ув одно.
Братерство братнє, воля, воля…
кого ж ви братом нарекли?
Синам жорстокого Миколи
ви дружно руку подали.
І ви ждете од них любови,
раби, підніжки, прошаки.
Нема козацької в вас крови —
Сини козацькі не такі!
Не ждіть добра в собак Петрових,
обух громадою сталіть!
Бо ж не словами — кров’ю злою
нам треба волю окропить.
Задушна ніч, сліпа, безкрая,
глибінь бездонна темноти.
Буранно вітер завиває, 
відносить думи у степи.

Сонет
Пригод ловці, одважні хулігани —
майбутніх днів провісники падкі.
Ми любим далі, світлі і яркі,
як наші душі, теплі і весняні.
Ми любим сонце, рожі, туліпани…
І ніжний дотик милої руки.
І грози ті, що їх несуть роки
в майбутнє наше, синє і незнане.
І хай казиться учорашній світ,
і всує шепче кволий заповіт —
дороги наші не йому справляти.
Ми йдем туди, куди зове нас кров.
І нам не жаль ні жити, ні вмирати,
коли веде нас зоряна любов.

    $
На лірики блакитних жорнах
помел маніжности і сну.
А довкруги чорніє чорна
земля, що мріє про весну.
Затям: у будні твердо-сірі
завзятим підеш юнаком
у безвість днів, де люто шкірить
вовчиця зуби. Твій пролом
чіткіший буде від сонета
і більш незрушний від октав.
Не букв рядки, а кулеметом
ряди ворожих трупів став.

    $
Останні скравки зелені
надгриза барабанний вогонь.
Затисніть своє серце у жмені,
прохолодьте розжарену скронь,

бо нікому не знати, хто згине,
невідомо, хто вийде звідсіль.
Та наказ був: ще ждати годину,
а наказ був, відомо, для всіх.
І хай ще раз, і ще раз гранати —
ви гарячку в душі погасіть.
Ще нам трьом позосталось вмирати,
а наказ був, відомо, для всіх…

    $
У нього сімнадцятий рік
І дивно-блакитні очі.
І, здається, од мами утік
і вернутись назад не хоче.
Нерозмірно тяжкий автомат
перевісив байдацьки на плечі.
Це уже не забава хлоп’ят,
пустотлива забава малечі.
Як лоза, перегнувся набік
і прикладом стукоче об п’яти.
В нього щойно сімнадцятий рік —
цього досить, щоб вміти вмирати.

Кулеби
В забутій хаті, що на взліссі блимить
кривавим оком в пітьму навісну,
сім дужих пліч затислося в єдине,
сім дужих віддихів, немов музика сну.
А за вікном торочить стріху буря,
а сніг щеням під хатою щемить.
Усі дороги хуга перекрутить —
та зрадників негоді не спинить.
Відкіля ж стріл прострілив серце тиші?
Чого прийшов оцей незнаний люд,
що ніс вогні на цівках своїх крісів
І дику лайку, і кривавий бруд?
Сім дужих пліч піднялося, щоб стати
у братнім стиску — славному кінці,
створити мур з одваги і посвяти,
зустрінуть вічність в чистім багреці.

— Здавайсь, бандіт! — заржавлено упало.
Та громом: „Слава!“ — із семи грудей.
І близько-близько смерть тут чатувала
кошмарним риком дикунів-людей.
Та не жалівсь ніхто, ні нотки стону
не вчула ніч, не вчули вороги.
На серце руку клав і падав несвідомо,
схопившись обіруч товариша ноги.
Остався лиш один й однісенька граната,
а ворог не стріляв — хотів узять 

живим.
Але хто жити вміє — вміє і вмирати
прощанням зброї, гострим і стальним.
І стихло все. Останнього акорду
зжахнулась темна ніч. І руки заломив
морозний ранок над тілами гордих, 
що вміли умирать — не вміли жить в ярмі.Початок у числах 9-13
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SS Брати Жеплинські не розлучалися                                        
з бандурою і на засланні

Богдан                              
Жеплинський
Н а р о д и в с я                        
5 квітня 1929 
року в Дрого-
бичі в родині 
с в я щ е н и к а . 
Навчався в 
дитячій школі 
гри на скрип-
ці в Яворові, 
згодом — на 
бандурі в 
організато-
ра першої капели бандуристів 
на Львівщині Юрія Сінгалевича. 
1946 року вступив на хіміко-тех-
нологічний факультет Львівського 
політехнічного інституту. У сту-
дентські роки продовжував удо-
сконалювати майстерність гри на 
бандурі в керівника інститутської 
капели Олега Гасюка, якого зааре-
штували 1949 року. Провадив та-
кож наукову роботу в галузі хімії 
та хімічних технологій.

1950 року його разом із молод-
шим братом Романом вислали до 
Сибіру. До 1955 року працював 
у ліспромгоспі Томської області 
(Росія). Там Жеплинські органі-
зували Сибірську капелу банду-
ристів із репресованих українців. 
Виготовляли саморобні бандури 
з кедрового дерева, виступали з 
концертами разом із капелою і як 
солісти-бандуристи. На обласно-
му огляді художньої самодіяль-

ності в Томську (1954 р.) отримали 
диплом І ступеня. 

Політехнічний інститут за фа-
хом інженера-хіміка закінчив у 
Томську. Від 1956 до 1959 рр. пра-
цював на хімічному заводі в Пермі, 
виступав як соліст-бандурист, про-
вадив науково-дослідницьку робо-
ту, опублікував свої перші наукові 
статті. 1959 року переїхав до Ново-
го Роздолу на Львівщині, працював 
на Роздільському гірничо-хімічно-
му комбінаті. Тут спільно з братом і 
дружиною Вірою створив ансамбль 
бандуристів, згодом — капелу бан-
дуристів „Дністер“ та дитячу ка-
пелу бандуристів „Струмок“, які 
виступали з численними концерта-
ми, на обласних і республіканських 
оглядах художньої самодіяльності 
здобували грамоти і дипломи. 

1969-го переїхав до Львова, 
працював старшим науковим спів-
робітником Львівського відділення 
Інституту економіки АН УРСР, від 
1971 до 1992 рр. — у Всесоюзному 
науково-дослідному і проектному 
інституті сірчаної промисловості, 
публікував наукові статті. Отримав 
23 авторські свідоцтва на винаходи. 

Упродовж усього життя вивчає 
творчість кобзарів та лірників, 
популяризує їхнє мистецтво, про-
вадить активну громадську діяль-
ність. У 1969—1985-х роках разом із 
дружиною створив і керував капе-
лами бандуристів „Заспів“ Палацу 
культури заводу „Львівсільмаш“, а 
також при Львівському політехніч-

ному інституті та ПТУ №4. 
Відродив „Галицький ляль-
ковий вертеп”, викладав фа-
культативно предмет „Коб-
зарознавство” у Львівському 
університеті ім. І. Франка 
та Львівській духовній се-
мінарії Св. Духа. 1997 року 
став дипломантом Фонду 
Духовного відродження ім. 
митрополита А. Шептиць-
кого. Публікувався в часо-
писах і збірниках України, 
Росії, Польщі, Югославії, 
Німеччини, США, Канади, 
Австралії, очолював Львів-
ське обласне відділення Все-
української спілки кобзарів, 
бандуристів і лірників. 

Побажаймо Богданові 
Михайловичу доброго здо-
ров’я, задоволення від улю-
бленої роботи і родинного 
щастя! 

Роман                             
Жеплинський
Н а р о д и в с я                   
13  березня 
1932 року в 
Дрогобичі у 
родині свяще-
ника. У дитячі 
роки проживав 
з батьками на 
Лемківщині. 
1938-го роди-
на переїхала в 
с. Наконечне 
на Яворівщині, там Роман закінчив 
чотири класи початкової школи. 
У 1942—1944 рр. навчався у Дро-
гобицькій гімназії, де опановував 
також гру на скрипці і брав участь 
у гімназійному оркестрі. 1948 року 
закінчив Яворівську середню школу 
і вступив  на механічний факультет 
Львівської політехніки. Навчившись 
грати на бандурі, виступав у капелі 
бандуристів інституту під керівниц-
твом О. Гасюка та в капелі бандурис-
тів Львівського будинку вчителя. 

1950-го його, як і Богдана, за-
слали до Сибіру, де брати з репре-
сованих українців створили капелу 
бандуристів. 1956 року повернувся 
до Львова, закінчив Лісотехнічний 
інститут. Працював інженером-кон-
структором на Роздольському гірни-
чо-хімічному комбінаті. Спільно з 
братом організував та керував капе-
лами бандуристів „Дністер“ і „Стру-
мок“ (1959—1967 рр.). 

Від 1967 року працював інжене-
ром-конструктором на Яворівсько-
му гірничо-хімічному комбінаті та 
створив хор „Яворівщина“, а згодом 
у Новояворівську — хор „Нова Яво-
рівщина“, учасники якого збирали та 
записували народні пісні й обряди 
(у міжнародному конкурсі „Бески-
ди-89“ хор посів друге місце, висту-
пав у Польщі та Югославії). Обидва 
колективи мали звання народних. 

Автор книжки „Мої дороги“ 
(2007 р.), понад 40 обробок народ-
них пісень із Яворівщини і понад 20 
власних. Член Національної спілки 
кобзарів України, Товариства „Про-
світа“. Був депутатом Львівської об-
ласної ради першого демократично-
го скликання (1990 р.) 

Відійшов у засвіти 28 квітня 2009 
року.

Підготувала 
Ярослава ВЕЛИЧКО

Далі буде
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SS У Чернігові, жовтень 1991 р.

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 діяльність ансамблю „Заспів“. 

„Заспів“ у чвертьстолітній 
ретроспективі

Як ми гастролювали на 
Великій Україні

Жовтень 1991 року на Чернігівщи-
ні нам запам’ятався особливим емо-
ційним піднесенням, яке не так часто 
трапляється в житті. Цього місяця ми 
двічі вирушали на північно-східні те-
рени з єдиною метою — агітувати за 
те, щоби на Всеукраїнському рефе-
рендумі чернігівці підтримали Акт 
проголошення незалежності Украї-
ни. Щиро кажучи, ми, галичани, мали 
тоді поважні побоювання: як прого-
лосують мешканці центру та сходу 
України? І тепер ми з усмішкою зга-
дуємо, як глибоко тоді помилялися. 

З вибором Президента Украї-
ни справа виглядала складнішою, 
оскільки національно-патріотичні 
сили виявилися, м’яко кажучи, без-
порадними в цій ситуації і, замість 
висунути єдиного узгодженого кан-
дидата, розпорошились на окремі 
колони, які взаємно себе поборюва-
ли. Ми без вагань визначились із під-
тримкою В’ячеслава Чорновола. 

У день референдуму учасники на-
шого колективу виконували обов’яз-
ки спостерігачів на виборчих дільни-
цях містечка Бобровиця. Нині легко і 
приємно згадувати той благодатний 
день в історії України, але тоді на 
дільницях ми побачили, що не все 
так просто й однозначно. Серед чле-
нів дільниць, а особливо їхнього ке-
рівництва, було ще чимало відвертих 
комуно-шовіністів. Пригадується, 
як фанатичний більшовик, до речі, 
вчитель за фахом, на одній з діль-
ниць, нападками на українську ідею 
довів до сліз учасницю „Заспіву“, сту-
дентку першого курсу, і тоді вже нам 
довелось оперативно реагувати, аби 
втихомирити нахабу. 

Різні гадки приходили до голови, 
допоки доводилося чергувати біля ви-
борчих урн, тим більше, що ввесь пе-
редвиборчий період і особливо у день 
референдуму партактив поводив себе 

впевнено і затято робив свою справу. 
А все ж ми були впевнені у перемозі 
і останні сумніви розвіялися, коли 
довелося вирушити зі скринькою для 
голосування по домівках. Примітно, 
що на цю ділянку виборчого процесу 
зголошувалися запеклі комуністи й 
інколи доводилось докладати чима-
лих зусиль і винахідливості, щоби 
до такого „посланця минулої епохи“ 
приставити спостерігачем когось із 
учасників „Заспіву“. У своїх домівках 
зустрічали нас зазвичай літні люди, 
що мали 80 і більше років. Розмову 
розпочинав більшовик, який з поро-
га, не даючи отямитись, вдавався до 
перевірених десятиліттями методів:

— Правда, ви хочете, щоби зберіг-
ся Союз і не було війни?!

— Та чи я стара, товаришу, розу-
мію?

— Бабцю, а ви хочете вільної не-
залежної України? — перебивав си-
туацію заспівець.

— Так, так, синку, хай Україна 
буде вільною.

— То ви будете голосувати за 
Україну?

— Так, буду, буду за Україну. Хай 
вже нарешті буде вільною.

Після кількох подібних марних 
спроб червоному емісару залишало-
ся хіба ще у різний спосіб намовля-
ти літніх людей ставити позначки у 

клітинці за Кравчука. В цьому йому 
більше таланило, бо люди таки були 
застрашені примарою „українських 
буржуазних націоналістів“.

Уже опівночі втомлені, але з по-
чуттям невимовного піднесення духу 
сходилися заспівці до автобуса і ко-
жен наввипередки хотів похвалитися 
неочікуваними результатами на сво-
їй дільниці: „А в нас 94% за Україну“, 
„а в нас…“. Менше як 94% не було на 
жодній із дільниць. І за кожним озву-
ченим результатом груди аж розпи-
рало від незнаного досі почуття гор-
дості за свою націю.

Уже докладно й не пригадується, 
як в автобусі запанувала густа, мов 
темна чернігівська ніч, мовчанка, а 
відтак стихійно і натхненно вибухну-
ло „Ще не вмерла Україна“. Здавало-
ся, що небо розкрилося і з його зводу 
ось-ось попадають зорі, зупинився 
час і земна кулька зависла на своїй 
орбіті, безмежний Всесвіт раптово 
здрібнів і нахилився над нашими го-
ловами — як тільки піднеслася вістка 
„Воскресла Україна!“. Цю ніч і цю мо-
литву ми не забудемо ніколи.

Зенон БОРОВЕЦЬ, 
доцент кафедри                                                           

хімічної технології силікатів ІХХТ 
Львівської політехніки

Далі буде
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авторський проект

„Війна кличе. Стань переможцем!“ — 
правда з окопів
За чотири роки війни ми вже так звикли до повідомлень про 

втрати, про загострення бойових дій, про людей, які захищають 
наш спокій, що часто сприймаємо це все як статистичні дані, за 
якими нема облич. 10 травня у межах проекту професорки Ірини 
Фаріон „Від книги — до мети“ говорили емоції. 

Зустріч із добровольцем баталь-
йону „Золоті ворота“ Петром Били-
ною, який презентував власну книж-
ку „Війна кличе. Стань перемож-
цем!“, і директором видавництва 
„Український пріоритет“ Володими-
ром Шовкошитним була поштовхом 
пригадати — за кожен наш день, за 
те, що на нашій території не вибуха-
ють гранати, не стріляють гради ми 
маємо кому дякувати.

— „Війна кличе. Стань перемож-
цем!“ — це щоденник, окопна прав-
да. Петро Билина як рядовий добро-
волець, зумів подивитися на фронт 
з того ракурсу, з якого його не ба-
чили керівники нашої держави. Він 
ставить питання так, ніби забиває 
цвяхи. Свого командира запитував, 
чого він говорить ворожою мовою, 
кажучи: „Я, Петро Билина, воюю за 
Україну, в якій буде українська мова, 
бо вона одна є наріжним каменем і 
гарантією того, що буде Українська 
держава. Лише на своїй землі я можу 
плекати свою власну культуру, істо-
рію; тільки тут мої духовні цінності 
є основою українського державо-
творення“. Уявіть, щоб це сказати, 
коли плече до плеча воюєш. І саме 

така позиція робить із рядового бій-
ця людину-державника, — розповів 
Володимир Шовкошитний. 

До Львова, як до справжньої Єв-
ропи, не раз приїжджає, бо дуже лю-
бить це місто. Цього разу видавець 
привіз свої найцінніші 
книги. Ті, які можуть 
пробудити, додати сили, 
відкрити велич народу. 
З-поміж представлених 
видань значна частина 
на історичну тематику, 
про людей, які стали 
стрижнем нашої нації.

Говорячи про авто-
ра книги „Війна кличе. 
Стань переможцем!“ 
видавець наголосив, що 
формула усвідомлення 
та самопожертви, за якою живе Пе-
тро Билина, коли „Я мушу!“ вище, за 
власне життя, дає усвідомлення, що 
доки є такі люди, доти ми — непе-
реможні.

За цю книгу Петро Билина от-
римав нагороду — медаль Гетьма-
на Івана Мазепи. Цю відзнаку 2016 
року заснувала Міжнародна літера-
турно-мистецька академія України, 

для осіб, які проявили себе у сфері 
мистецтва і науки як видатні творці, 
організатори та меценати.

Петро Билина, вирісши в росій-
ськомовному середовищі, самотуж-
ки вивчив українську мову. Виробив 
у собі звичку занотовувати все, що 
його вразило,  слова тих, хто ціка-
вить. І на зустрічі нотував те, що 
говорили інші. Вміння автора спо-
стерігати і пропускати все через сер-
це додало особливого емоційного 
шарму й книзі. 

На зустріч завітали також воїни 
батальйону „Карпатська Січ“ Кос-
тянтин Василькевич і Мар’ян Берез-
децький.

— Ще є замало літератури про 
війну. Багато людей не розуміють і 
не відчувають того, що відбуваєть-
ся на східному фронті: там втрати, а 
тут — байдужість. Ніби паралельні 
реальності, як два світи. І живучи 
так, ми ніколи не зможемо перемог-
ти. Для перемоги потрібно, щоб уся 
номінація була заодно, — зазначив 
воїн, лікар-хірург Костянтин Ва-
силькевич. 

Гість поділився спостереження-
ми щодо зміни ставлення до мови на 
фронті. 

— На початку війни я був на 
Донбасі, то більшість бійців 

говорили російською. 
Навіть з’являлася пере-
сторога, чи не заламають 
руки та не здадуть на пер-
шому блокпосту ворогові. 
Та нині, коли зустрічає-
мося чи здзвонюємося з 
ними, то всі спілкуються 
зі мною українською. Тож 
невже потрібно воювати зі 
зброєю в руках, проливати 
кров, щоб почати розуміти, 

що без української мови в 
нас немає жодного майбутнього, — 
додав Костянтин Василькевич.

На завершення зустрічі Ірина 
Фаріон підкреслила, що всі сходи-
мося на усвідомленні, що ми — діти 
її величності мови. І саме мова за-
безпечує нам унікальний шлях і уні-
кальну дорогу до пізнання істини в 
цьому світі.

Наталія ПАВЛИШИН
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студентський гурт

Invisible sun: творчість, музика і дружба
Уявити собі студентське життя без музики — неможливо. Так як, зрештою, 

гуртожитки без гри на гітарі, співів на сходових клітках, у кімнатах, на 
коридорах. Та саме так і визрівають популярні гурти, з’являються нові 
імена, часто й світового рівня.

Студентський гурт 
Invisible sun з’явився чоти-
ри роки тому якраз із вели-
кої любові до музики та ба-
жання щось творити. Вже 
декілька разів змінювалися 
учасники гурту, імена, кіль-
кість — від трьох до семи, 
але залишаються незмінни-
ми його головні засновники 
— двоє друзів-четвертокур-
сників ІТРЕ Сергій Мель-
ников і Юрій Качурак. Вже 
понад рік до гурту приєдна-
лася також третьокурсниця 
ІГСН Анна Чорна.

— Захоплення музикою 
почалося не з гуртожитку, 
а значно раніше. Та саме в 
гуртожитку є все, що сприяє 
розвиткові і бажанню тво-
рити: особлива студентська 
атмосфера, багато молоді, 
яка теж захоплюється му-
зикою, і навіть певний ре-
пертуар, який подобаєть-
ся багатьом. Це спонукає 
збиратися разом і творити. 
Так з’явився і наш гурт. Ми 
не надто довго вагалися, а 
просто орендували репе-
тиційку, бо зрозуміли, що 
музика може стати справою 

нашого життя, тож треба 
підходити до цього серйоз-
но. На першій репетиції ми 
познайомилися з рештою 
складу нашої команди і все 
почалося. Одними з перших 
пісень, які виконали, були — 
„Файне місто Тернопіль“ 
легендарних „Братів Гадю-
кіних“ і „Меч Арея“ гурту 
„Тінь сонця“, — розповів 
Сергій Мельников.

Найбільших творчих 
обертів студенти-музикан-
ти набирають перед фес-
тивалями „Весна Політех-
ніки“, бо хочуть показати 
свій інститут із найкращо-
го боку. Хоча наголошують, 
що цей проект надовго, а не 
лише під „Весни“. Тож під-
бирають учасників гурту 
відповідально. 

— Я лише минулого 
року доєдналася до їхнього 
гурту. Це було незадовго до 
виступу ІТРЕ на „Весні По-
літехніки“ тоді й вперше 
вийшли на сцену разом. Це 
був новий етап у творчості 
колективу. Зараз часто спі-
ваємо на акустичних вечо-
рах, також самі їх органі-

зовуємо, є ідеї проводити 
квартирники. Такі виступи 
дають змогу відчути пу-
бліку, навести своєрідний 
контакт зі слухачами, зро-
зуміти, яка пісня подоба-
ється, а над якою ще варто 
попрацювати. Також це і 
для нас можливість розви-
ватися. Адже на репетиціях 
нема переживання, а коли 
виступаєш перед публікою 
— це зовсім інше, — каже 
солістка Invisible sun Анна 
Чорна.

Дівчина жартує, що 
музикою займається від 
народження. Бо й батьки 
музиканти (якраз завдяки 
своїм захопленням і позна-
йомилися). Дідусь Анни теж 
був знаним у Білій Церкві 
співаком. Тож навчання в 
музичній школі було одним 
із обов’язкових і бажаних. 

— Я вчилася гри на фор-
тепіано і вокалу. Також спі-
вала в хорі і двох ансамблях. 
Думала й вищу освіту здобу-
вати з музичного фаху. Та 
батьки порадили здобути 
перспективнішу спеціаль-
ність. Та музику я теж не 
закинула. Другий рік співаю 
в Ансамблі естрадної пісні 
„Сузір’ї“ Народного дому 
„Просвіта“ ну і, в Invisible 
sun, — додала студентка.

Зі сімей, де музика за-
ймала важливе місце, вийш-
ли також Сергій та Юрій.  

— У мене батько вій-
ськовий офіцер, мама ме-
дик, але обоє ціле життя 
пов’язані з музикою. Батько 
ще до війни в своїй військо-
вій бригаді зібрав ансамбль. 
Коли я був малий, тато хотів 
навчити мене гри на гітарі. 
Мене тоді це не цікавило. 
Зате я десять років протан-
цював в ансамблі бального 
танцю, співав у хорі. Вже 
закінчуючи школу, в мене 
раптом виникло бажання 

навчитися грати на гітарі. 
Та вже тоді почалася вій-
на, тато був на сході, тож 
я вишукував якісь уроки, 
позичив стару бас-гітару і 
самотужки освоїв інстру-
мент. Ще більше захопився 
вже під час навчання тут, в 
університеті. Не припиняю 
вчитися й досі. Мені це дуже 
подобається, — розказав іс-
торію свого приходу до му-
зики Сергій. 

У Юрія батько один із 
кращих весільних музикан-
тів Хмельниччини. У 1980-х 
роках гастролював з ВІА від 
Тернопільської філармонії. 
Юра змалку співав у хорі, 
вчився грати на акордеоні. 

Зараз Invisible sun зде-
більшого переспівує вже 
відомі пісні. Хоча мають 
декілька й авторських, які 
потребують доопрацюван-
ня. Та саме власні компози-
ції відкриють їм дорогу на 
сцени різних молодіжних 
фестивалів, про що мріють 
усі учасники гурту (зараз їх 
п'ятеро).

Підбираючи пісню для 
виконання, найперше дба-
ють, щоб усім учасникам 
гурту вона подобалася. Бо, 
переконані, що по-іншому 
не зможемо досягти високо-
го рівня. Та навіть до каве-
рів підходять творчо. Особ- 
ливого шарму виконанню 
додає Анна своїм голосом. 

Головна „фішка“ гурту 
Invisible sun — їхня дружба. 

— Нам нескладно до-
мовлятися, бо добре знаємо 
один одного, вміємо знахо-
дити підхід, навіть критику-
ючи. Маємо також спільний 
принцип: все, сказане на 
репетиції, там і залиша-
ється. Тобто навіть, якщо 
посварилися через гру, то 
виходимо і нормально спіл-
куємося. Ми так добре здру-
жилися, що хто б кому що 
не говорив, ніколи ніхто не 
ображається, — додав на за-
вершення розмови Сергій. 

Наталія ПАВЛИШИН



ч. 14 [3014]
17 — 23 травня 2018 15МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

тренінг

Ековиховання політехніків

Заступники директорів із виховної роботи та директор Студмістечка 
Львівської політехніки 11 травня мали нагоду пройти тренінг зі сортування 

сміття від екоініціативи, яка діє в нашому університеті, „ПолітехЕКО“. 
Голова ініціативної 

групи доцент кафедри 
економіки підприємства та 

інвестицій ІНЕМ Вікторія 
Войцеховська та доцент 
кафедри систем штучно-

го інтелекту ІКНІ Олена 
Вовк ознайомили присут-
ніх із нововведенням у на-

шому виші — роздільного 
сортування сухих відходів. 
Заплановано такі навчан-
ня й в інститутах для ви-
кладачів та студентів.

Наталія ПАВЛИШИН

всеукраїнська акція

SOS — Історична пам’ятка об’єднала Україну
Вже вшосте кафедра історії, музеєзнавства та культурної 

спадщини ІГСН Політехніки стала співорганізатором 
Всеукраїнської акції „SOS — Історична пам’ятка: 
досліджуємо та зберігаємо разом — 2018“. 10 травня у 
Львівській політехніці підвели підсумки конкурсу. 

Акція відбувається щороку і має на 
меті стимулювати інтерес та дбайливе 
ставлення молоді до збереження істо-
рико-культурної спадщини місцевої 
громади, розвиток партнерства шко-
ли та громади у справі її охорони та 
популяризації.

Разом із Львівською політехнікою 
цей конкурс організовує Всеукраїн-
ська асоціація викладачів історії та 
суспільних дисциплін „Нова Доба“ у 
межах європейської мережі молодіж-
них історичних конкурсів EUSTORY.

— „SOS — Історична пам’ятка: 
досліджуємо та зберігаємо разом“ 
став добрим майданчиком, де може-
мо дискутувати, обговорювати різні 
теми, що стосуються пам’яток, архі-
тектури, культури, спадщини. Шість 
років тому ми почали з того, що 
підготували низку навчальних про-

грам. І це важливо й не-
обхідно для професійного 
зростання і для того, щоб 
розуміти: незалежно від 
того, де мешкаємо, кожна 
місцевість має свою істо-
ричну цінність, пам’ятки, 
які варто зберігати, про які 
треба розповідати. Тому так важливо 
надати пам’ятці актуальності, відно-
вити чи реставрувати її. І ця спільна 
робота необхідна для України, щоб 
переосмислити все, що маємо. Бо це 
визначає наш духовний і культурний 
потенціал, — акцентував на зустрічі 
з переможцями акції доцент історії, 
музеєзнавства та культурної спадщи-
ни Іван Хома.

На конкурсі представлено всю 
географію України. На адресу орг-
комітету надійшло понад 30 групо-

вих проектів. Переможцями стали 
команди з Донеччини, Луганщини, 
Івано-Франківщини, Чернігівщини 
та Харкова. Вони презентували свої 
проекти, взяли участь у круглому 
столі „Культурна спадщина — наш 
бренд“. Також мали можливість по-
спілкуватися з провідними фахів-
цями Львівщини у царині охорони 
та збереження історико-культурної 
спадщини. 

Наталія ПАВЛИШИН

разом із BEST

У нас відбудеться національний EBEC Challenge

П’ять днів у Львівській політехніці вимірюватимуть свій 
інтелект студенти інженерних спеціальностей з усієї України. 

16–20 травня у Tech StartUp School Львівської політехніки 
відбуватимуться Інженерні змагання EBEC NRR.

Цього року змагання відбуватимуть-
ся у новому форматі, а саме — EBEC 
Challenge. Задум полягає в тому, щоб усі 
учасники працювали над вирішенням 
однієї загальноєвропейської проблеми.

NRR (National EBEC Competition) 
— це національний етап наймасш-
табніших інженерних змагань у Єв-
ропі. Він, як і проміжні змагання, 
відбуватиметься у двох категоріях — 

Team Design (вирішення практичних 
завдань із конструюванням певного 
пристрою) і Case Study (пошук вирі-
шення теоретичної проблеми через 
аналіз, дослідження, обговорення та 
тестування). 

Команда-переможець поїде на 
загальноєвропейські змагання EBEC.

Н. П.
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коротко

Відділ „Європейське мистецтво 
ХІХ–ХХІ ст.“ ЛНГМ приєдну-
ється до святкування Міжна-
родного дня музеїв і від 18 до 
26 травня пропонує насичену 
програму. Той, чий сімейний 
візит у музей з фото/відео-зві-
том на фейсбук-сторінці відділу 
набере найбільше вподобань, 
отримає в подарунок безко-
штовну екскурсію постійною 
експозицією. Екскурсія-квест із 
використанням QR-коду, квест з 
фотографуванням та інші ціка-
винки чекають у ці святкові дні 
на відвідувачів ЛНГМ.

Мисткиня Уляна Нищук-Бо-
рисяк презентувала у галереї 
„ІконАрт“ свою експозицію 
під назвою „Ребро Адама“. Ця 
виставка — результат півріч-
ного творчого експерименту. 
Уляна вирішила довіритися зви-
чайній лінії, а та вивела мист-
киню на жіноче тіло — найдо-
сконаліше мистецьке творіння 
Бога, тому художниця працює в 
левкасі, на ґрунті для іконопису.

У Музеї барокової скульптури 
Йоана Георгія Пінзеля відкри-
ли виставку „Споріднені душі“ 
— спільний проект Національ-
ного музею Т. Шевченка у Ки-
єві та іспанського скульптора 
Карлоса Гарсія Лаоса. Карлос 
Гарсія Лаос запропонував по-
єднати Шевченка (10 оригіналів 
його картин зі збірки Націо-
нального музею), Гойю (копії 
графіки) і власні, сучасні твори. 
На виставці кожне поняття — 
сум, щастя, лицемірство ілю-
струють твором Гойї, Шевченка і 
скульптурою Лаоса на ту ж тему. 
Виставка триватиме до середи-
ни липня.

Переможницею 63-го міжна-
родного пісенного конкурсу 
„Євробачення — 2018“, що 
проходив у Лісабоні (Пор-
тугалія), стала виконавиця 
Netta з Ізраїлю з композицією 
Toy. Netta набрала 529 голосів 
у фіналі конкурсу. Друге місце 
посіла учасниця з Кіпру Елені 
Фурейра з піснею Fuego з 436 
голосами. На третьому місці — 
Сезар Семпсон з Австрії з 342 
голосами. Український викона-
вець Melovin з піснею Under The 
Ladder посів 17 місце.

За матеріалами інформагенцій

знай наших!

„Квітнева феєрія“ приносить 
перемогу
Студентка третього курсу ІГСН Львівської політехніки Анна 

Чорна повернулася з міста Умань, де проходив І Всеукраїнський 
фестиваль вокально-хорового мистецтва „Квітнева феєрія – 2018“, 
з найвищою нагородою — гран-прі.

Фестиваль відбувався в межах за-
ходів із нагоди Всесвітнього дня Зем-
лі за підтримки кафедри музикознав-
ства та вокально-хорових дисциплін 
УДПУ ім. П. Тичини. Його метою були 
популяризація вокально-хорового 
мистецтва серед молоді, відроджен-
ня співочої культури, встановлення 
професійних і творчих зв’язків між 
колективами та створення умов для 
їх розвитку. Участь у конкурсі брали 
хори, ансамблі й вокалісти.

Пройшовши попередній конкурс-
ний відбір, Анна Чорна, учасниця ан-
самблю естрадної пісні „Сузір’я“ На-
родного дому „Просвіта“ (займається 
в ньому з другого курсу), потрапила на 
основний. „Випадково побачила ого-
лошення в інтернеті, що „Квіткова 
феєрія“ запрошує продемонструвати 
свої таланти, — згадує Анна. — Надіс-

лала відеозапис ліричної пісні „Може“ 
авторства Ренати Штіфель й отримала 
запрошення на виступ. Через довге до-
бирання до місця події спізнилася на 
реєстрацію, але організатори постави-
лися до цього з розумінням“.

Конкурс тривав лише один день, 
проте був доволі напруженим, бо в 
ньому брало участь 127 осіб. Анна 
Чорна впевнено виступила з піснею 
„Може“ — „близька мені пісня, не пер-
ший рік із нею працюю“ — і перемог-
ла. Дівчина каже, що конкуренція була 
значною, не очікувала такого високого 
визнання журі, бо їхала на „Квітневу 
феєрію“, щоб просто спробувати свої 
сили. Переможницю нагородили ста-
туеткою і грамотою, грамоту отримала 
й керівник ансамблю „Сузір’я“ Оксана 
Спондич.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

„Поліфонія“ кольорів і емоцій

До початку літа в галереї „Зелена канапа“ експонують виставку 
живописних робіт львівського художника Дениса Струка. Це 18 

полотен, які мистець створив за останні два роки, дуже живі, дуже 
промовисті і настроєві.

Денис Струк довго був відомий як 
автор чудових інсталяцій із гутного 
скла (вчився на кафедрі художнього 
скла у Львівській академії мистецтв), 
але останніми роками виступає біль-
ше як живописець. Після повернення з 
війни (служив у добровольчому баталь-
йоні „Чернігів“) продовжує малювати, 
і не будь-що, а ту красу, яку, бувало, не 
помічаємо, а то й не відчуваємо.

Нова виставка поєднує як реаліс-
тично-предметні картини, так і більш 
абстрактні. Кольорові бліки фіксують 
мить і тонке пережиття її: „У лісі“ — 
то заворожений погляд автора на пе-
реплетення дерев, дещо таємниче, „Со-
сни. Щастя“ — крони, у просвіті яких 
багато сонця… На полотнах є і зобра-
ження жінки — фігури, наповненої 
насиченою барвою, яскраво-зеленою, 
жовтою. Це дуже сміливо і дуже полі-
фонічно — назва виставки „Поліфонія“ 
не випадкова.

Наставниця художника Ірина 
Стрільців вважає, що митець має свій 
стиль, свій почерк, який можна назвати 
постмодерним романтизмом. Але по-
при різноманітність тем і серій робіт, 
попри експерименти, експозиція дуже 
гармонійна.

Наталя ЯЦЕНКО
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тет-а-тет

„Баскетбол — це ті самі шахи…“
Майбутньому матеріалознавцю, студенту першого курсу 

магістратури ІІМТ Сергію Черненку спорт визначив місце 
навчання — Львівська політехніка. Він ведучий гравець у 
баскетболі, проте забити комусь гол чи поставити мат також 
не коштує йому великих зусиль. З останніх досягнень — Кубок 
європейських націй, баскетбольний турнір у Ліллі (Франція). 
Французи запросили команду з Політехніки, але не вдалося 
зібрати лише її представників. Тому Сергій сам згуртував своїх 
львівських товаришів, щоб показати як грають у баскетбол в 
Україні. І не прогадав, оскільки ця збірна посіла друге місце, 
поступившись господарям-переможцям.

— Розглядаю всі Ваші нагороди і 
складається враження, що Ви — дуже 
спортивна людина…

— Так, ще в школі всі знали, що 
Сергій завжди на тренуваннях. А роз-
почалося все в другому класі зі секції 
карате. Там мені дали дуже важливу 
фізичну базу: правильна розминка, 
пластичність, витривалість — зага-
лом усе, що знадобилося згодом у 
спортивній кар’єрі. Пізніше заціка-
вився баскетболом. Паралельно зі 
шкільними тренуваннями кілька ро-
ків інтенсивно грав у шахи. На турні-
рах три роки поспіль здобував перші 
місця, отримав кубок та досяг пер-
шого розряду. У шахах треба багато 
думати, що загалом добре вплинуло 
на логічне мислення. Згодом зрозу-
мів, що баскетбол — це ті самі шахи, 
але окрім знання комбінацій, тут слід 
дуже швидко приймати рішення.

У баскетболі кар’єра швидко піш-
ла вгору, усі шкільні роки був капі-
таном. З одинадцятого класу мене 
покликали на тренування до Полі-
техніки, з того часу грав за її коман-
ду. Коли постало питання вступу до 
ЗВО, навіть не вагався, оскільки сер-
це кликало тільки в Політех: певно, 
занадто прикипів до колег по коман-
ді та до тренера Анатолія Заверікіна.

— Чи є якась помітна різниця між 
шкільними та студентськими трену-
ваннями?

— У школі займаються зазвичай 
тричі на тиждень — дитячий орга-
нізм має звикнути до навантажень. 
А в студентській команді тренуван-
ня майже щодня та ще й по два рази. 
Щоліта займаємось фізичною підго-
товкою з тренером. Це дуже важливо 
для розвитку м’язів ніг, адже вони — 
наш найголовніший робочий інстру-
мент, без якого дуже важко відбігати 
сорок хвилин матчу. З вересня почи-

наємо відпрацьовувати кидки, такти-
ку гри й працювати над злагоджені-
стю дій команди в залі. Ось така довга 
та кропітка підготовка до універсіад 
та чемпіонатів. Нещодавно після 
срібла в Чемпіонаті України Вищої 
ліги отримав кандидата в майстри 
спорту з баскетболу — моя особиста 
нагорода за всі роки старань. Таке 
навантаження інколи буває важко 
поєднувати з навчанням, тому тре-
нер погоджує нам індивідуальні нав- 
чальні графіки. Інколи пропускаю 
лекції, проте стараюсь ходити хоча б 
на лабораторні та практичні заняття. 
Добре, що допомагають однокурсни-
ки: завжди підтримують, приходять 
на змагання у „барабан“.

— Чому власне саме баскетбол? Усі 
хлопці, як то кажуть, хочуть стати 
футболістами…

— Улітку з командою граємо в усі 
види спорту: там і футбол, і волей-
бол, інколи навіть теніс. Але це все 
для душі, для розваги. А баскетбол 
люблю за азарт. Кожна гра — це бо-
ротьба титанів. Важливо, щоб гравці 
відчували один одного.

— Маючи такий досвід, чи сказали 
б Ви, що баскетбол — це неконтак-
тний вид спорту?

— Не зовсім. Кожен гравець має 
п’ять фолів, це така собі „жовта карт-
ка“ за контакт із суперником. Тут 
важлива стратегія: якщо вже фолити, 
то заради якоїсь мети. Скажімо, силь-
ний удар по руці суперника є якоюсь 
мірою виправданим, якщо той може 
закинути м’яч у кільце. Особливо це 
важливо тоді, коли рахунок рівний. 
Взагалі, баскетбол — дуже трав-
матичний вид спорту. Найчастіше 
рвуться зв’язки, зазнають травм го-
мілки, стопи. Та оскільки у спорті 
головним є результат, інколи дово-
диться нехтувати здоров’ям.

— Коли йдеться про баскетбол, то 
більшість вважає, що високий зріст 
— найголовніше для спортсмена. Це 
справді так?

— Частково. Так, високий здатен 
закинути м’яч у кошик і згори, і зни-
зу, але у нього швидко перехоплять 
м’яч під час ведення, якщо поруч не 
страхує нижчий. Невисокий гравець 
— голова команди, її основна енер-
гія: він лише показує якийсь знак — 
комбінації пальців, кулак, майку, 
шорти — і всі вже знають, куди бігти 
та кого страхувати.

— Як тепер справи в Україні з 
баскетболом, у Львові зокрема? Вам 
справді є з чим порівняти…

— Це делікатне питання… Зви-
чайно, є куди рости та до чого праг-
нути. У спорті потрібно постійно 
розвиватися, не стояти на місці. 
Сьогодні, на жаль, нашим командам 
не вистачає мотивації, фінансової 
підтримки спонсорів та гарного ор-
ганізування чемпіонатів. Хоча не 
все так погано: є шкільні команди, 
де гравцям-школярам платять гроші. 
Дрібниці, але хлопцям приємно, бо 
це, однозначно, заохочує працюва-
ти на результат. Проте я щиро вірю, 
що український спорт скоро досягне 
європейського рівня, де спортсменів 
шанують та поважають. У нас же так 
багато перспективних майбутніх зі-
рок!

Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар

17 травня — Вознесіння Господнє.
18 травня — Міжнародний день музеїв.
19 травня — День науки.
20 травня — День героїв.

Пам’ятні дати
18.05.1876 — нечуваний в iсторiї куль-
тури Емський указ про заборону укра-
їнської мови i літератури.
18.05.1902 — помер у Сибіру Павло Гра-
бовський, український поет.

18.05.1963 — померла Марійка Підгі-
рянка, українська письменниця, ав-
торка творів для дітей.
20.05.1844 — народився Микола 
Мурашко, український живописець 
i педагог, засновник київської рису-
вальної школи.
21.05.1903 — народився Георгій (Гео) 
Шкурупій, український поет і прозаїк.
22.05.1840 — народився Марко Кро-
пивницький, видатний український 
драматург, актор i режисер, осново-
положник українського національ-
ного театру.

22.05.1861 — урочисте перепоховання 
Тараса Шевченка на Чернечій горі біля 
Канева.
22.05.1879 — народився український 
маляр Федiр Кричевський.
23.05.1898 — народився Володимир 
Ярошенко, український поет і байкар.
23.05.1920 — помер Георгій Нарбут, ві-
домий український графік.
23.05.1938 — у Роттердамі більшовиць-
кий агент убив Євгена Коновальця, за-
сновника Української Військової Ор-
ганiзацiї (УВО) та Провідника Органi-
зацiї Українських Нацiоналiстiв (ОУН).

Кросворд
Горизонтально:
3. Зброя, що нагадує лук, але переважає його у точ-
ності та дальності стрільби. 6. Грецький груповий 
танок. 8. Шинок, трактир в Італії. 9.  Річка в Закав-
каззі, права притока Кури, яка є державним кордо-
ном Вірменії з Туреччиною. 11. Колюча королева 
квітів. 12. Дерев’яний брус, закріплений на підлозі 
під дверима. 14. Італійські пельмені. 16. Дружина ки-
ївського князя Володимира і мати Ярослава Мудро-
го. 18. Казковий персонаж східних і західних слов’ян; 
лиха баба-чаклунка. 20. Найдовша ріка Західної Єв-
ропи. 21. Український повстанський ватажок, який 
воював проти гетьманату, проти Директорії УНР, 
денікінців та більшовиків. 22. Значок над літерою, 
який вказує на виділення звука у слові посиленням 
голосу або підвищенням тону. 23. Українська пись-
менниця ХХ ст., авторка романів „Людолови“, „В 
степу безкраїм за Уралом“. 26. Рівнина, що підно-
ситься над рівнем моря більш як на 200 м; плоскогір’я. 
28. Чашоподібна заглибина біля вершини гори, що 
утворюється під впливом вивітрювання. 30. Особа, 
якій доручено загальний нагляд за якоюсь роботою; 
опікун. 31. Штат у США, над Мексиканською зато-
кою. 32. Героїня поеми Т. Шевченка „Невольник“. 
33. Місто в Японії, найбільше на острові Хоккайдо, в 
якому відбувалися ХІ зимові Олімпійські ігри. 35. Ве-
лика жуйна тварина із гілчастими рогами і коротким 
хвостом. 36. Місто в північно-східній частині Чехії, 
на річці Одрі. 37. Матроська спідня сорочка з білими 
і синіми смугами. 38. Сценічний майданчик на підви-
щенні, призначений для концертно-видовищних виступів. 

Вертикально: 
1. Видатні природні здібності людини; хист. 2. Розмір 
заробітної платні. 4. Навчальна зброя з вигнутим або 
прямим клинком, яку застосовують у фехтуванні. 5. Най-
вищий титул глави Православної Церкви. 7. Тонке при-
ховане глузування, кепкування. 8. Природна зона Землі, 
що характеризується суворим кліматом, багаторічною 
мерзлотою, мохово-лишайниковою рослинністю та низь-
корослими чагарниками. 9. Призначення і вступ на посаду 
глави дипломатичного представництва. 10. Великий відріз 
тканини, згорнутий у трубку; рулон. 12. У давньогрець-
кій міфології останній володар Трої, батько Кассандри. 
13. Апарат для відтворення та підсилення звуку радіопе-

редач. 15. Супротивник у диспуті, дискусії. 17. Українська 
художниця, учасниця руху шістдесятників, убита в 1970 
році. 19. Грім і блискавка з дощем та вітром. 24. Словни-
ковий запас якоїсь особи. 25. Український письменник, 
автор популярного роману „Жовтий князь“. 26. Відомий 
детектив у творах Агати Крісті. 27. Європейська назва 
складного середньовічного орнаменту, що складається з 
геометричних і рослинних елементів і може містити сти-
лізовану арабську в’язь. 28. Розділовий знак. 29. Ритміч-
но повторювана частина малюнка на тканині, шпалерах. 
33. Пристрій для зчитування малюнків, фотознімків, тек-
сту в пам’ять комп’ютера. 34. Місто, в якому Жанна Д’Арк 
на чолі невеликої армії дала відсіч англійським військам.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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МНОГАЯ ЛІТА!
Редакція тижневика ,,Аудиторія“ 
щиро вітає з днем народження 
проректора з науково-педагогіч-
ної роботи Львівської політехніки

Романа Орестовича                                                           
КОРЖА.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До ста Вам зичимо прожить.

Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
17 травня  „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 18.00.
18 травня — Вечір одноактних балетів. 18.00.
19 травня Музика дзеркальної зали (екскурсія з концертом). 16.00.
20 травня — Музичний салон  „Історія солдата“ 

І. Стравінського. 15.00, Вечір одноактних балетів. 18.00.
22 травня — „Летюча миша“ (оперета). 18.00.
23 травня — Музичний салон  Шана Ріхардові Вагнеру. 19.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
18 травня — „Шаріка“. 18.00.
20 травня — „Марія Заньковецька“ (прем’єра). 18.00.
22 травня — „Назар Стодоля“. 18.00.
23 травня — „За двома зайцями“. 18.00.

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса
17 травня — „Забави для Фауста“. 19.00.
19, 20 травня — „Королева краси“. 19.00.
23 травня — „Амнезія, або Маленькі подружні злочини“. 19.00.

Перший театр
18 травня — „Пригоди Тома Сойєра“. 13.00.
20, 23 травня — „Джалапіта“ (прем’єра). 11.00, 13.00.
22 травня — „Куди зникло море“. 12.00.
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студентський квиток на ім’я: П’єнта Дарія Ігорівна;
залікову книжку на ім’я: Чепіль Богдан Богданович;
залікову книжку на ім’я: Загородня Діана Сергіївна;
студентський квиток на ім’я: Семеняк Наталія Іванівна;
диплом бакалавра В15 № 145869 на ім’я: Нестер Олег Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Польчин Анна-Анастасія Андріївна;
студентський квиток на ім’я: Малиновська Ольга Іванівна.
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